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| Paryż, 20 paździesnikia. 

| Za dwa dni otwiera się jesienna se- 

| sja Parlamentu francuskiego. Zapowia- 

da się ona burzliwie. Narazie paryskie 

koła polityczne z większem zaciekawie 

niem śledzą za przygotowaniami: rady- 

kałów do ich dorocznego kongresu, 

który otwiera się 24 bm. w Reims. 
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| Od roku radykałowie, zerwawszy 
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z „jednością narodową”, są w opozy” 

cji. Jest rzeczą naturalną, że przywód 

cy tego najliczniejszego stronnictwa 

republikańskiego myślą o tem jakby do 

władzy powrócić. Nie poto wystąpili 

z gabinetu „jedności narodowej“ aby 

znów ją odbudowywać. Wszyscy wy* 

„ bitniejsi radykałowie zgodni są co da 
tego, że lepiej byłoby stworzyć więk- 

szość lewicową, odnowić „kartel'* z ro- 

ku 1924. jest jednak w stanowisku obe 
' enem radykałów ważna zmiana: pięć 

lat temu oni sami dostarczali minie 

strów, a socjaliści „podtrzymywali'* 

tylko gabinet swemi głosami, co ogro* 

mnie zmniejszało ich odpówiedzialność 

i ułatwiało ich wyborczą politykę. Dziś 

radykałowie domagają się faktycznego 

uczestnictwa socjalistów w rządzie, do 

magają się „pantycypacji!'. Jest paru 
wybitnych socjalistów (pp. Paul-Bonco 

ur, Pierre Renaudel i in.), którzy się 

na to godzą, ale pp. Leon Blum, przy” 

wódca grupy parlamentarnej, oraz Pa- 

uł Foure, sekretarz generalny partji, 

„absolutnie są partycypacji przeciwni. 

Socjaliści raczej stworzyliby gabinet 

sami gdyby radykałowie obiecali im 

„podtrzymanie (soutien), ale o tem 
ci ostatni ani słyszeć nie chcą, co dowo 

dzi nawiasem, że pomiędzy byłymi, a 

może i przyszłymi sojusznikami niema 

absolutnego zaufania. 

Dodać należy, że nawet jeśliby kon 
gres radykałów w Reims najuroczyś- 

ciej zaofiarował socjalistom współu- 

dział w gabinecie lewicowym, to „ naj 

bliższy lub nadzwyczajny kongres so- 

cjalistyczny prawdopodobnie ofertę tę 
odrzuci dla tej prostej przyczyny, że 

radykałowie do spółki z socjalistami 
wcale nie mają absolutnej w Izbie więk 
szości, że musieliby się jeszcze układać 
z trzema pomniejszemi grupami lewi- 
cowemi, oraz z większą, zgórą 50 man* 

datów liczącą „lewicą radykalną" p. 
Loucheur'a... A w tem towarzystwie 

socjaliści czuliby się nieswojo. Więc 

ich odmowa jest pewna, a zresztą p. 

Blum wyraźnie radykałów o tem uprze 

dził w „Populaire* z 5 bm., ofiarując 

tylko „podtrzymanie. P. Jam Piot od- 

powiedział mu w radykalnem „Oeuvre* 

ч że wobec tego „lepiej nie próbować..." 

Radykałowie długo mogą ma ten 
temat rozprawiać w Reims, ale nic no- 
wego nie wymyślą. I będą się musieli 
zdecydować na wybór pomiędzy dwie- 
ma możliwościami, albo pozostawać 

nadał w opozycji, aż do następnych 
wyborów w roku 1932, albo zdecydo- 
wać się na „koncentrację“, jaką Od r0- 
ku już zalecają niektórzy radykałowie 
z prawego skrzydła, oraz niektórzy po- 

litycy z ugrupowań środka (jak np. 

pos. P. E. Flandin). Czem ma być owa 

„koncentracja”? Każdy jej zwolennik 

inaczej ją rozumie. Ci «z radykałów, 
którzy wypowiedzieli się za nią, — a 

więc p. Edward Pieiffer, b. sekretarz 
partji, pos. Leon Archambaud, i inni, 
— uważają w każdym razie, iż koncen 
tracja nie może być nową nazwą jed- 
ności narodowej, że „unja republikan- 

ska“ (czyli grupa p. Ludwika Marin'a) 
powinna być z koncentracji wykliuczo” 
na... Kłopot jest w tem, że grupa p. 
Marin'a należy dziś do większości: rzą 
dowej, ma w gabinecie Briand - Tar- 
dieu swego przedstawiciela w osobie 

P. Bonnefous'a i, narazie, nie zamierza 

Przechodzić do opozycji po to, aby 
zwolennikom koncentracji grę ułatwiać. 

Pos. Blum jest pewien, że grupa p. 
Marin'a ii jutro do opozycji nie przej- 

dzie, a zatem cała koncentracja jest 
tylko „chimerą wyobraźni”. 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 
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Zwiększenie hudżefu MSWojsk. 

WARSZAWA, 23 X. PAT. W dniu 
dzisiejszym wpłynął „do laski mar- 
Szałkowskiej projekt ustawy o dodat- 
kowym kredycie na bieżący okres 
budżetowy, zwiększający w dziale Mi- 
nisterstwa Spraw Wojskowych w ра- 
ragrafach (podróże służbowe) i (re- 
zerwy zaopatrzenia) wydatki na łącz- 
ną sumę 8.500 tys. zł. 

Koniereneja premjera z ministrem 
Skła dkowskim 

"Dnia 22 b. m. p. prezes Rady Minist- 
rów, dr. K. Świtalski, oobył dłuższą kon- 
ferencję z ministrem spraw wewnętrznych, 
gen. Składkowskim. 

Podróż ministra Prysfora 
W dn. 22 b. m. wieczorem minister pra- 

cy i opieki społecznej, pułk. Prystor, wy- 
jechał ną teren woj. stanisławowskiego i 
wowskięgo w celu dokonania inspekcji 
zakładów opieki społecznej i Kas Chorych. 
Wraz z p. ministrem wyjechali: dyrektor 
Głównego Urzędu Ubezpieczeń, p. Getel, 
dyr. dep. opieki społecznej, p. Szubar o- 
wicz. Do Warszawy wraca p. minister w 
piątek rano. # 

® 

LWÓW. 23X Pat. Minister pracy i 
opieki społecznej p. Aleksander Prystor 
przybył dziś we wczesnych godzinach ran- 
nych do Przemyśla, gdzie zwiedził kilka 
tamtejszych ochronek i zakładów opieki 
szołecznej, poczem wyjechał samochodem 
do Sambora, Drohobycza, Stryja i Stanis- 
ławowa. jutro rano p. minister Prystor 
przybędz e do Lwowa, wieczorem zaś odje- 
dzie do Warszawy, 

„Bilans handlowy za wrzesień 
WARSZAWA. 16.X Pat. Według tym- 

czasowych obliczeń Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego, bilans handlowy za wrzesień 
przedstawia się jak następuje: Przywiezio- 
no ogółem 401.749 tonn towarów wartości 
247.454 tys. zł. Wywieziono zaś 1.996,245 
tona towarów wartości 262.031 tys. zł. 
Saldo dodatnie bilansu handlowego we 
wrześniu wynosi 14.577 tys. zł. W porów- 
naniu do poprzedniego miesiąca nastąpiło 
zmniejszenie wywozu o 203.242 tonny '0 
wartości 18.686 tys. ze Przywóz  zmniej- 
szył się w wadze o 15,919 tonn, wzrósł na- 
tomiast w wartości o 20.919 tys. zł. 

Przyjazd wybitnego finansisty 
amerykańskiego 

W dniu wczorajszym przybył do War- 
szawy z New-Yorku p- Alfred Śwayne dy- 
rektor i wiceprezes Accepten Corporation 
General Motors Corporationi wielu innych 
instytucyj finansowych amerykańskich, 
Przyjaza finansisty amerykańskiego ma na 
celu zbadanie możliwości inwestowania. 
kapitałów amerykańskich w Polsce. W 
związku z tem dyr. Swzyne odbędzie sze- 
reg konferencyj z przedstawicielami świata 
przemysłowego i handlowego. 

Postępowanie przy rafyfikacji 
umów międzynarodowych 

Urzędowo komunikują: Wiadomość po- 
dana przez Agencję Press, o trybie postę- 
powania przy ratyfikacji umów inięazyna- 
rodowych zniekształca okólnik p. prezesa 
R:dy Min strów, wydany w tej sprawie w 
driu 30 września 1929 r.. a komentarze 
do tej wiedomości, podane w niektórych 
pismach, przedstawiają cel "wydania tego 
okólnika i jego treść w .sposób zupełnie 
dowolry i pozbąw.ony podstaw. 

Powołany okólnik w niczem nie jest 
sprzeczny z zasadami, ustalonemi w kon- 
stytucji, oraz w zawartych umowach mię- 
dzynarodowych, i nie wprowadza żadnego 
nowego postępowania przy przedkłądaniu 
umów, które pole 3 z art. 49 ustęp 2-gi 
koast:tucji, winny uzyskać poprzednio zgo- 
dę sejmu. 
„Natomiast okólnik zajął się wyłączne 
i jedynie stroną formalną, uzgadniania i 
opinjowania pod względem prawnym tych 
umów międzynarodowych, które zatwier- 
dza P. Prezydent Rzeczypospolitej, zgod- 
ne z artykułem 49, ustęp .pierwszy Kon- 
stytucji. 

Ta strona urzędowania nie była co 
tychczas wyraźnie uregulowana i w tym ce- 
lu wydane zostały obecnie przepisy we- 
wnętrzne. 

Zjazd sier gospodarczych zacha- 
dniej Polski. 

W dniach 23 i 24 bm. odbędzie się w 
Gdyni pod przewodnictwem Bprezycenta 
Zychlińskiego posiedzenie naczelnej orga- 
nizącji ziednoczonego przemysłu i rolni 
ctwa zachodniej Polski, w którem wezmą 
udział wszyscy należący do naczelnej orga- 

nizacji członkowie, przedstawiciele przemy- 
są z | hutniczego Górnego Ślą- 

wa » 
chodniej Polskii Eoraustu rolnego zz 

Przedmiotem obrad będzie rozpatrywa 

nie bieżących najważniejszych zagadnień 
gospodarczych Polski, ze Šalia 
uwzglęinieniem spraw, dotyczących eks- 
portug polskiego, i związanych z tem spraw 
polityki morskiej i komunikacyjnej. jako 
miejsce obrad obrano Gdynię, aby dać wy- 
raz wielkiemu znaczeniu, jakie rozbudowa 
portu gdyńskiego przedstawią dla dalszego 
rozwoju życia gospodarczego Polski i dal- 
szego rozwoju jej ekspansji gospodarczej a 
zarazem, aby przez bezpośredni kontakt z 
osobistościami, kierującemi pracami żi roz- 
budową naszego portu, dopqcwacić do naj- 
wydatniejszej pracy sfer gospodarczych, nąd 
tem, tak doniosłem zagadnieniem polskiej 
polityki gospodarczej. 
  »> 
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Rząd niemiecki zamierza poraszyć spra- 
wę wynagrodzenia urzędników w kraj 

Kłajpedzkim 
„Liet Aidas“, nawiązując do nie- 

dawnej narady w Kownie w aktual- 
sprawach dotyczących kraju 

Kłajpedzkiego, porusza sprawę wy- 
nagrodzenia urzędników kraju Kłaj- 
pedzkiego. Jak wiadomo, w tej spra- 
wie, oprócz samych urzędników i rzą- 
du litewskiego, zainteresowany jest 
również rząd Rzeszy, który życzy 
obecnie wyjaśnić tę kwe:tję z rządem 
litewskim i ewentualnie przyśle swych 
delegatów. Sprawa pclega na tem, iż 
w swoim czasie Berlin zalecił urzęd- 
nikom niemieckim kraju Kłajpedzkie- 
go pozostawać w nim nadal, obiecu- 
jąc. że wynagrodzenie ich w tym 
kraju będzie zrównane z wynagrodze- 
niem urzędników w Rzeszy. Ponie- 
waż jak wiadomo, urzędnicy Rzeszy 
otrzymują znacznie większe wynagro- 
dzenie, niż odpowiedni urzędnicy w 
Litwie, więc na tem tle powstaje róż: 
nica zdań. 

Zgadzając się w zasadzie z po- 
trzebą omówienia tej kwestji, pismo 
nadmienia, że obecna chwila nie wy- 
daje się być stosowną ze względu na 
niedawną reorganizację rządu i cały 
szereg innych pilnych spraw. 

Delegacja m prezydenia w sprawie 
pleczkajtisowców 

Z Kowna donoszą: Delegacja w skła- 
dzie adw. Toluszysa i Purenasowej w tych 
dniach odwiedziła premjera  Tubelisa w 
sprawie grupy osób, kióre mają być prze- 
kazane do dyspozycji sądu doraźnego za 
utrzymanie stosunków z pleczkajtisowcami. 
Jak słychać, w sprawie osób przekazanych 
sądowi doraźaemu odbędzie się uzupełnia- 
„ące śledztwo 

Przeniesienie alinisa do więzienia 
owieńskiego 

Z Kowna donoszą: W ;tych dniach na 
prośbę krewnych został przeniesiony # 
więzienia ala skazanych na roboty ciężkie 
w Szawlach do takiegoż więzienia w Kow* 
nie b. prezes Kasy Chorych Galinis, które- 
go swego czasu Sąd doraźny w Szawlach 
skazał na karę śmierci, (którą następnie za- 
mieniono na karę dożywotniego więzienia) 
za przynależność do 'organizacji przeciw- 
państwowej 

Djezd nauczycieli szkół polskich 
Z Kowna donoszą: 1 listopada w 

gmachu Gimnazjum Polskiego w Ko- 
wnie przy ul. Leśnej 1 odbędzie się 
walne doroczne zebranie członków 
z" nauczycieli szkół polskich w 
itwie. 

Postrzelonie cnłonka sądu okręgowego 
Z Kowna donoszą: Onegdaj w 

pobliżu Szawel podczas polowania, w 
którem brali udział pik. Laurynajtis, 
dr. Miekus, dr. Januszkiewicz, czło: 
nek szawelskiego sądu okręgowego 
Bortkiewicz i dr. Szreber, ten ostatni 
wskutek nieostrożności postrzelił Bort- 
kiewicza i zranił go w brzuch zadając 
12 ciężkich ran, Rannego natychmiast 
odstawiono do szpitala w Szawlach. 
Stan jego jest bardzo ciężki. 

Najmniej znanym językiem w Lifwie 
jet język litewski 

KOWNO, 22-10. PAT. Wczoraj wieczo- 
ram jeden * wybitnych R: ASY 
społecznych wygłosił przez jo odczyt, w 
którym czynił litewskiej inteligencji wyrzu- 
ty z powodu niedostatecznej znajomości ję- 
zyka litewskiego i braku chęci do jego stu- 
djowania. Prelegent oświadczył, że język 
litewski w państwie litewskiem nie cieszy 
się należytem poważaniem i że obywatele 
nie starają się wcale z nim zapoznać. Pre- 
legent oburzał się dalej, że w żadnem kul- 
turalnem państwie niema tego rodzaju przy- 
kładów, aby pracownicy nawet rządowych 
zakładów nie znali własnego języka. Prele- 
gent zacytował przykład, że w jednym z 

nych dokumentów urzędowych zna- 
lazł 14 błędów ortograficznych. 

Łstońscy uciokinierzy 2 LSA 
Z Rewla donoszą: „Paewaleht* ko- 

munikuje z Finlandji, że przedostało 
się tam nielegalnie dwuch estoriczy- 
ków, którym udało się uciec z so- 
wieckiego obozu koncentracyjnego na 
wyspach Sołowieckich. Władze fińskie 
narazie jes cze nie opublikowały naz- 
wisk tych estońskich uciekinierów. 

Według wiadomości „Paewaleht* 
jeden z nich jest bratem osoby, zaj- 
mującej wybitne stanowisko w estoń- 
skiej armji. Drugi, ojciec którego 
mieszka w Pskowie, naskutek zapro- 
szenia ojca legalaie wyjechał z Estonii 
do Pskowa odwiedzić go. W ZSRR. 
został on odrazu aresztowany, był w 
kilku więzieniach i ostatecznie został 
wysłany na wyspy Sołowieckie. Obu 
estończykom udało się z robót leś- 
nych w rejonie Kemi zbiec, Z Fialandji 
zostali oni odesłani do ojczyzny, do 
Estonii. 

"Daladier oświadczył dziennikarzom, iż przypomniał prezydentowi 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyskiego — A Łaszuk, 
SIENIAKONIAH —- Bufet kolejewy. NOWOGRÓDEK — 
SRASŁAW — Księgarnia W-wa „Lot“, N. ŚWIĘCIANY — 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinewskiegu: 
DUKSZTY — Bulet kolejewy 
MŁĘBOKIE — ul. Bamkowa, W. Wledzimierow, 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rueh“. 
MORODZIEJ] — Dworzee kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep ONI, S. Kwierzyński. 

— „Jednošč“. 
LIGA — ul. Suwalska 13, S, Mateski, 

W. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetro 
nadesłane milimetr 50 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację 

wy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 

Briand ma zapewnioną tekę 

PARYŻ, 23 X. PAT. Prasa podkreśla powszechne zdumienie, jakie 
ujawniło się w kołach parlamentarnych i politycznych z powodu upadku 
gabinetu i wyraża zapatrywanie, że przesilenie będzie długie i trudne do 
rozwiązania. Znaczna część dzienników wysuwa nazwisko Brianda jako sze- 
fa nowego rządu, stwierdzając, że nawet w wypadku odmowy z jego stro- 
ny będzie dla niego zachowane miejsce w Ministerstwie Spraw Zagran. 

Socjaliści wolą czekać 

PARYŻ, 23 X. PAT. Frakcja deputowanych socjalistów zastanawiała 
się dziś nad sytuacją polityczną. Rozmaici mówcy uważali obecnie za nie- 
właściwe powzięcie pośpiesznej decyzji w sprawie ewentualnego udziału 
stronn'ctwa w rządzie, uważając, iż lepiej jest zaczekać na dalszy rozwój 
kryzysu. Pau!-Boncour miał wyrazić gotowość przyjęcia ewentualnej propo- 
zycji utworzenia nowego rządu i wypowiedział się za udziałem stronnictwa 
w rządzie. 

Kryzys będzie długi i ciężki 

PARYŻ, 23 X. PAT. Po wyjściu z pałacu .Elizejskiego przewodniczący 
oświadczył, iż kryzys będzie długi i ciężki, gdyż sytuacja jest bardzo za- 
gmatwana. 

KANDYDATURA PAUL BONCOURA. 

PARYŻ, 23-10. PAT. Dzień dzisiejszy nie przyniósł rozstrzygnięcia kryzysu ga- 
binetowego. Zarówno na prawicy jak i na lewicy można skonstatować kompletny brak 
sc.słej i okreśłonej crjentacji. Giupa socjalistyczna ogłosiła manifest do klasy robot- 
niczej, oświadczając, że nić należy tumaczyć jej wczorajszego votum nieufności j: 
ko chęci wprowadzenia iakichkciwiek zmian w dotychczasowej polityce międzyna 
dowej. W kuluarach izby toczą się dyskusje między deputowanymi różnych stronnictw 
Zaznaczyć neleży, że możliwy udział socjalistów w rządzie nie napotyka już dziś na 
takie objekcje jak dotychczas. Między irnemi wysuwają kandydaturę Paul-Bancoura, 
należy jednak przypuszczać , że prezydent republiki zwróci się do grupy radvkałów 
socjalnych. Wszystko zaczy od decyzji, jaką powezmie kongres grupy radykałów 
socjalnych, który otwarty będzi: jutro w Rheims. W każdym razie elementy prawicowe, 
które wczoraj przyczyniły się co obelenis gabinetu, dziś oświadczają, że ne podtrzy- 
mają żadnego rządu, który będzie uformowany z elementów lewicowych. Z tego wszy- 
stkiego wynika, że kryzys ministerjalny nie może być rozwiązany wcześriej, niż po 
licznych naradach prezydenta republiki z przywódcami grup parlamentarnych. 

KONFERENCJA U PREZYDENTA PAŃSTWA. 

PARYŻ, 23-10. PAT. Prezydent Doumergue przyjął po południu prze- 
wiodniczących komisyj finansowych senatu i izby, później zaś przywódców 
poszczególnych grup parlamentu, mianowicie Paul / Boncourta i Daladier. 
Wychodząc z pałacu Elizejskiego, Paul-Bancourt oświadczył, że przesilenie 
rządowe, aczkolwiek rozpoczęło się w związku z zagadnieniami polityki za- 
granicznej, nie dotknie polityki Brianda. Grupa radykalno-socjalna izby ze- 
brała się o godz. 14 na krótkie posiedzenie, na którem wymieniono poglądy, 
pozostawiając przyszłemu kongresowi partyjnemu powzięcie decyzji. 

OŚWIADCZENIE DEPUTOWANEGO DALADIERA. 

PARYŻ,23 -10. PAT. Wychodząc z pałacu Elizejskiego deputowany 
Doumer- 

gue'owi o tem, że partja jego była zawsze zwolenniczką rządu, opierającego 
się na większości unji lewicowej i nie mogła przyjąć udziału w rządzie kon- 
centracyjnym. 

Uzupełnienie szczegółów wczorajszego głosowania 

PARYŻ, 23—X. PAT. W uzupełnienie,szczegółów wczorajszego głosowania w 
parlamencie należy dodać, że przeciwko rządowi głosowało 11 komunistów, 101 socja- 
listów, 14 republikanów społecznych, 7 niezależnych lewicy, 17 z grupy lewicy radyka-* 
W *poleczuych, 15 członków unji republikańskiej 13 niezależnych i 107 radykałów 

społecznych. 
Między innemi Marin, 3 deputowanych demokratyczno-społecznych oraz 31 

dep. wstrzymało się od udziału w głosowaniu. 

W Berlinie o upadku gabinetu Brianda 

BERLIN, 23 X. PAT. Cała dzisiejsza prasa w obszernych komenta- 
rzach omawia przyczyny upadku gabinetu Brianda, wyarażając zgodnie za: 
patrywanie, że obecne przesilenie rządowe we Francji jest faktem zupełnie 
nieoczekiwanym i że w swoich konsekwencjach wywołać może niezwykle 
skomplikowaną sytuację parlamentarną  „Vossische Zeitung“ oświadcza 
między innemi, że bezpośredniem następstwem ustąpienia Brianda jako 
premjera będzie odroczenie rokowań ńmiemiecko-francuskich w sprawie za- 
łębia Saary. Socjalistyczny „Vorwaerts* występuje z zarzutami przeciwko 
riandowi, twierdząc, że w pracy nad porozumieniem europejskiem Briand 

okazał się zręcznym teoretykiem a że od trzech już lat prowadził polity kę 
drogami okrężnemi, opierając się na prawicy, podobnie jak to czynił mini- 
ster Stresemann z nacjonalistami niemieckimi. Ostro występują przeciwko 
Briandowi dzienniki hugenbergowskie, zarzucając mu uprawianie „polityki 
pcdwójnego dna", która—ich zdaniem—skończyć się musi katastrofą, 

PRASA ANGIELSKA PO STRONIE BRIANDA. 

LONDYN, 23-10. PAT. Dymisja gabinetu Brianda wywołała w Londynie pow- 
szechną konsternację.. Cała prasa angielska bez żadnego wyjątku stoi po stronie Brianda 
iw słowach najwyższego uznania cla niegc wyraża swój żał z powodu jego dymisji. 
Ogólnie za sprawcę kryzysu uważają w, Londynie Caillaux, twierdząc, że Montigny 
działał jedynie, jako wykonawca dyrektyw Caillaux.X kołach politycznych Londynu 
panuje z powedu dymisji Brianda duże przygnębienie. Koła te doskonale OE zdają 
z tego surawę, że kryzys obecny we Francji może się okazać długotrwały i*skompli- 
kowany» co znacznie utrudnić może zapoczątkowane przez obecny rząd brytyjski 
posunięcia z zakresu polityki zagranicznej, jak np. sprawę kontynuowania narad w 
Hadze oraz przyszłej konferencji morskiej w Londynie. W obecnej chwili *Londyn z 
największem napięciem oczekuje wyników rozpoczynającego się jutro kongresu rady-. 
kałów socjałnych w Rheims, licząc, że na kongresie ustałone będą dalsze losy rządu 
francuskiego. W każdym razie wszystko zdaje się wskazywać na to, że ewentualny 
powrót Brianda na stanowisko ministra spraw zagranicznych przyjęty będzie z wyrar 
zami powszechnej ulgi i prawdziwego zadowolenia. 

    

     

  

Sejm pruski Odrzuca żądania opozycji 
BERLIN, 23 X. PAT. W sejmie pruskim odbyły się dziś głosowania 

nad wnioskami, zgłoszonemi w ubiegłym tygodniu przez opozycję niemiec- 
ko-narodową. Sejm odrzucił przeważającą większością głosów wniosek, 
wzywający rząd pruski do wystąpienia w radzie państwa Rzeszy przeciwko 
planowi Younga. Wniosek niemiecko-narodowy, żądający zagwarantowania 
urzędnikom państwowym prawa swobodnego zapisywania się na listy refe: 
rendum ludowego, sejm odrzucił w głosowaniu 241 głosami przeciwko 
160. Za wnioskiem tym, oprócz niemiecko-narodowych, wypowiedziała się 
niemiecka partja ludowa. Wniosek o wyrażenie rządowi pruskiemu votum 
nieufności odrzucono 218 głosami przeciwko 114. Niemiecka partja ludowa 
i komuniści wstrzymali się od głosowania. W końcu sejm odrzucił rów- 
nież wniosek, domagający się cofnięcia zakazów organizacji stahlhelmowej 
w Nadrenji i Westfalji i wniosek o przedłużenie terminu zapisywania się 
na Isty referendum ludowego. 

Konferencja episkopafu ukraińskiegó 
WIEDEŃ, 23 X. PAT. „Reichspost* donosi z Rzymu, że w ciagu 

bieżącego tygodnia odbędzie się tam pod przewodnictwem metropolity lwow 
skiego konferencja episkopatu ukraińskiego, w której weźmie udział mię- 
dzy innemi pięciu biskupów z Małopolski i dwóch z Rusi Przykarpackiej. 
Konierencja zajmie się uzgodnieniem dyscypliny kościelnej i liturgji, sprawą 
celibatu i położeniem gospodarczem kościoła. 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. ! 
PiŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. — 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 

AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
| WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

NIEGWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwitiskiego. 
= St. EA 
ęgarnia T-wa „Ruch”. 

ółdz. Nalicz. 

DALIS TZ SEECW WWO 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
Kronika RAL WA milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Tego, zdaje się, zdania jest rów* 

nież pos. Edward Daladier, obecny pre 

zes partji radykalnej, który wypowie- 

dział się bardzo stanowcza przeciw kon 

centracji a zatem godzi się z tem, że 

jego stronnictwo pozostanie w opozy- 

cji. Coprawda, nietylko względy natu- 

ry ogólnej podyktowały p. Daładier'o- 

wi jego stanowisko. Myślał on także 

o ponownem swoim wyborze, a ponie- 

waż doszły go słuchy, że jego główny 

rywal, p. Edward Herriot, godzi się rze 

ikomo na koncentrację, przeto on zaraz 

zajął stanowisko przeciwne w tem 

przewidywaniu, że delegaci na kongres 

będą w większości przeciw koncentra* 

cji Zwolennicy koncentracji z dzien- 

mikiem „Volonte* na czele pchają p. 

Herriot'a do przewodnictwa. Ale mer 

m. Lyonu widocznie nie widzi pewnych 
szans skoro oświadcza na łamach „Ere 

Nouvelle'* bardzo stanowczo, że „Od- 

mawia postawić swoją kandydaturę". 

P. Daladier już ją publicznie postawił, 

co ma być sprzeczne z wewnętrznym 

regulaminem partji, według którego da 

ny prezes najwyżej przez dwa lata ш- 

rząd swój sprawować może. P. Dalaz 

dier postanowił więc zmienić regula- 

min przez kongres zanim: ten ostatni 

do wyborów prezesa przystąpi. Spot- 

kał się jednak z oporem w łonie włas* 

nego zarządu i według ostatnich wia- 

domości, zrezygnował z rewizji regula* 

minu, ale nie z kandydatury. 

Niewiadomo, więc kto w rezultacie 

będzie prezesem partji. Może sen. Ma- 

urycy Sarraut, który już raz przewodni- 

czył partji przez rok (1926 — 27), 

kiedy rozmaite kliki i frakcje zbytnio 

się w jej łonie z sobą kłóciły? 

Kazimierz Smogorzewski. 

Przypisek Redakcji. Depesze wczo- 

rajsze doniosły o upadku min. Brian- 

da. Jednak artykuł p. Smogorzewskie- 
go nie traci nic na aktualności, wyjaś- 

nia bowiem warunki wśród „których 

tworzyć się będzie nowy gabinet we 

Francji. 

Międzynarodowa  kanfe- 
rencja rozkładów jazdy 

WARSZAWA, 2310. PAT. Dziś, 
o godz. 9 min. 30 rano w sali Rady 
Miejskiej nastąpiło uroczyste otwarcie 
91 sesji międzynarodowej konferencji 
rozkładów jazdy. Wielką salę Rady 
Miejskiej wypełnili delegaci w liczbie 
240, przybyli z całej Europy. Za sło- 
łem prezydjalnym zasiadł jako  prze- 
wodniczący generalny dyrektor szwaj- 
carskich kolei p. Etter, mając pa pra- 
wej stronie ministra komunikacji p. 
Kiihna oraz prezydenta miasta  Sło- 
mińskiego, po lewej zaś stronie — dy- 
rektora ruchu kolejowego  Szwajcarji 
p. Mattera. Na konterencji obecni byli: 
wiceminister Czapski, przewodniczący 
delegacji polskiej dyrektor Moskwa, 
oraz wyżsi urzędnicy Min. Komunika- 

cji. : 
Otwarcia konferencji dokonał Etter. 

Pierwszy zabrał głos minister komuni- 
kacji Kiihn, który w dłuższem przemó- 
wieniu, wygłoszonem w języku  fran- 
cuskim, dał wyraz zadowoleniu, że 
europejska konferencja, posiadająca 
tak ważne znaczenie w regulacji ruchu 
kolejowego, odbywa się w stolicy Pol- 
ski, minister stwierdził doniosłość te- 
go faktu, a następnie podniósł zasługi 
dyr. Ettera i Mattera, położone w pra- 
cach konferencji. — Z kolei zabrał 
głos prezydent miasta Słomiński, wi- 
tając członków konferencji imieniem 
Warszawy i wyrażając zdanie, że sto- 
lica Polski, która jest ważnym 
punktem węzłowym w międzynarodo- 
wym ruchu tranzytowym, może  g0- 
ścić przedstawicieli zagranicy. -— W 
odpowiedzi na te przemówienia zabrał 
głos generalny dyrektor kolei szwaj- 
carskich p. Etter, który podniósł współ 
pracę Polski w europejskiej konferen- 
cji i serdecznie podziękował ministro- 
wi Kiihnowi i prezydentowi  Słamiń* 
skiemu za gościnę, jakiej członkowie 
konferencji doznają w Polsce. Po tem 
przemówieniu zarządzono przerwę, po 
której rozpoczęły się właściwe obrady 
plenarne konferencji. Dziś po południu 
obradować będą komisje. Wieczorem 
odbędzie się bankiet, wydany na cześć 
gości przez ministra Kiihna w sali Re- 
sursy Obywatelskiej. W dniu jutrzej- 
szym obradować będą dalej komisje, a 
o godzinie 18 członkowie konferencji 
obecni będą na herbacie, wydanej 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej w Zamku.
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ECHA KRAJOWE 
  

„BARANOWICZE. 

— Wystawa Ruchoma prób i wzorów 
przemysłu krajowego w Baranowiczach. Pol- 
ska rozdarta na trzy zabory, nietylko nie pro- 
wadziła własnej polityki ekonomicznej, decz 
stała się terenem obcej ekspansji gospodar- 
czej, gdyż rządy zaborcze powstrzymały ro- 
zwój prze mysłu na ziemiach polskich, by 
ich własny przemysł miał jaknajwiększe ryn 
ki zbytu. 

Jednocześnie rozwój gospodarczy poszcze 
gólnych dzielnic nie szedł w kierunku intere- 
sów społeczeństwa polskiego, które usiło* 
wało temu przeciwstawić się przy pomocy 
swych organizacyj. 

W tym celu w roku 1910 została w War- 
szawie zorganizowana Wystawa Ruchoma 
Prób i Wzorów Przemysłu Krajowego, ma- 
jąca na celu szerzenie wśród społeczeństwa 
polskiego idei samowystarczalności gospo- 
darczej. 

Wystawa ta w ciągu swej pracy od 1910 
do 1914 r. odwiedziła prawie wszystkie więk 
sze miejscowości b. Kongresówki, urządza= 
jąc przeszło 100 wystaw. Pozatem gościła w 
Krakowie zaś na Wszechrosyjskiej wystawie 
w Kijowie posiadała własny pawilon. Wy- 
buch wojny został Wystawę Ruchomą na 
Wszechrosyjskiej wystawie rzemieślniczej w 
A OW gdzie reprezentowała przemysł pol- 
SKI. 

Tych kilka lat pracy na połu propagan- 
ćv polskiej „myśli ekonomicznej, pobudziło 
społeczeństwo do żywszego zajęcia się spra 
wami gospodarczemi, dając w dalszym re* 
zultacie powstanie i rozwój całego szeregu 
przedsiębiorstw wytwórczych. Pracę tę woj- 
na przerwała, lecz przyniosła nam Wolną 
Polskę. 

Odrodzona Polska oddziedziczyła po cza 
sach niewoli cały szereg grzechów. Jednym 
z nich to nieznajomość ze strony społeczeń- 
stwa całokształtu własnego życia gospodar- 
czego. Handel i przemysł w dalszym ciągu 
jak przed wojną, zaopatrują się w towary 
przez Berlin i Wiedeń, pomimo, że te same 
produkty wytwarzały w kraju. Tak się dzie- 
je, ponieważ niestety, dawne dzielnice jesz- 
cze dotychczas wzajemnie dobrze nie po- 
znały się. Drugim grzechem jest bezmyślne 
hołdowanie zasadzie, że co zagraniczne, to 
lepsze. Kupujemy nieraz tandetę obcą za 
drogie pieniądze, mając tańsze i lepsze wy- 
roby krajowe. To też często przemysłowiec 
zmuszony jest dawać swym towarom ety* 
kietę obcą lub kupuje prawo używania marki 
zagranicznej, aby tylko znaleźć możność 
zbytu swoich wyrobów. 

W sierpniu 1925 r. została wznowiona 
Wystawa Ruchoma, która w ciągu powyż= 
szego okresu urządziła 80 postojów które 
łącznie z przedwojennemi zwiedziło przesz- 
ło 2.000.000 osób ze wszystkich sier społe- 
czeństwa. Można zaznaczyć, że ilość zwie* 
dzających dosięga 30 do 60 proc. łudności 
stawie. Dowodzi to skuteczność tego ośrod- 
ka propagandowego, gdyż na dużo większe, 
gdzie tylko starcy i dzieci nie byli na Wy- 
stawie. Dowodzi to skuteczność tego ośrod- 
ka propagandowa, gdyż na dużo większe, 
ale dalsze wystawy mogą przyjeżdżać za- 
ledwie nieliczne jednostki. 

Wystawa Ruchoma nie ogranicza swej 
działalności do terenu kraju, lecz z polece- 
nia Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 
Przemysłu i Handlu wyjeżdżała do Rumu- 
nji na Powszechną Wystawę Rolniczo - prze- 
mysłową, brała udział w Międzynarodowej 
Wystawie Eksportowej w Gdańsku i w Tar 
a Skandynawsko - Bałtyckich w Stok- 
olmie. Reprezentowała tam przemysł pol- 

ski, zdobywając dlań nowe rynki zbytu i 
odznaczenia. 

Podkreślić należy, że swą organizacją 
wprowadziła w podziw obcych. Na Wysta- 
wie Rumuńskiej przyznano Wystawie Rucho- 
miej złoty medal za wzorową organizację, 
zaś z metodami pracy i organizacją Wysta- 
wy Ruchomej zapoznawali się przedstawi- 
ciele rządów Francji, Rumunji,  Czechosto- 
wacji, by podobną instytucję zorganizować 
u siebie. 

„Komitet Wystawy Stokholmskiej stwier- 
dził, że Wystawa Ruchoma była wzorem or- 
ganizacji pracy. Z powodu opóźnienia się 
statku „Lwów*, na którym była przewożoną 
zdołano urządzić wystawę w ciągu jednej 
RS 

* rzykłady powyższe dowodzą, że potrafi 
my być wzorem dla narodów o wysokiej 
kulturze i wieloletniej pracy na polu gospo- 
darczo - społecznem. Wystawa: Ruchoma 

ea Lidy w dniu 19 października do 
ranowicz i urządziła swe stoiska w salach 

i na placu Straży Ogniowej. W dniu 20 paź 
dziernika o godz 14 nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy. ‚ 
„Na otwatcie przybyli liczni przedstawi- 

ciele władz miejscowych, jak to pan Staro- 
sta Emeryk, dowódca 20 dywizji p. generał 
Pożerski, burmistrz Mackiewicz i zamiejsco- 
wych przedstawiciel p. wojewody Nowogró- 
dzkiego inż. Smolski naczelnik W łu Prze- 
mysłowego, p. Nagórski, przedstawiciel 

     КА 

| KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA. 

PUŁAPKA. 

Nie wysycha nigdy żal, 
trzciną obrosłe bagienko... 

i mijam aleję i sad 

Mijam cały sad, cały dom, 

daleko błądząc oczyma, 

gdzie splątana zawisła 

I oto stoimy tak 

    
   

  

    

    

    

  

   
   

* PUSTE MIEJSCE. 

Za Murowanką, niedaleko Krasławia. 

STODOŁA. 

"u góry, u samej góry 

migały jaskółki po dziurach; 
z przenikliwem ćwierkaniem 
kłóciły się m wróblami. ” : 
„Mech'sterczal... kryt się ghębiej. Gdzie 
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NASZ DOM 

Księżyc młody wyszedł i Išni 

Izby Przemysłowo - Handlowej w Wilnie i 
inż. Wolnik burmistrz m. Nowogródka. | 

Pierwszy w imieniu miejscowego Komi- 
tetu wystawy przemawiał prez. kom. wysta- 
wy burmistrz p. Mackiewicz, następnie w 
imieniu zarządu wystawy redaktor W. Z em- 
brzuski, omawiając znaczenie wystawy i 
dziękując miejscowemu komitetowi za po- 
moc przy urządzeniu wystawy, poczem p. 
inż. Śmolski przy dźwiękach Hymnu naro- 
dowego, wykonanego przez orkiestrę 78 p.p. 
przeciął wstęgę i NC wystawę. 

W pierwszym dniu frekwencja 
duża. '. Ё 

Jakkolwiek nie mamy możności narazie 
podać wykazu firm miejscowych, biorących 
udział w wystawie, poza stałemi eksponata 
mi wystawy, to jednak rzuca się w oczy 
brak takich firm, jak miejscowa fabryka wę* 
dlin Barancewicza, miejscowych cegielni, 
tartaków i t.p. - 

Wykaz firm, instytucyj społecznych, bio- 
rących udział w wystawie podamy nieba- 
wem. 

Wystawa potrwa do 26 października 
włącznie, poczem wyjedzie do Bielska. S.G. 

bardzo 

— Kiedyż to się skończy? Pisaliśmy już 
raz o tem, iż niektóre urzędy państwowe, a 
zwłaszcza sądy dręczą ludność nieczytelną 
pisaniną, co powoduje wiele kłopotów i ko- 
sztów w odczytywaniu chińskich wprost zna 
ków pisarskich. Czyżby obcą była tym urzę- 
dom nasza kultura na wsi, i analfabetyzm? 
Trzeba zresztą wytrawnego inteligenta, któ- 
ryby mógł odczytać różne wyroki ołówikiem 
pisane zamaszystą ręką długoletnich pisar- 
czyków. 

Apelujemy tą drogą do pana Prezesa Są- 
du Okręgowego w Wilnie, by pouczył odnoś 
ny personel jak ma pisać do ludności tutej- 
szej. jeśli nie możliwe jest pisanie na maszy- 
nie, to przynajmniej atramentem, lecz czytel- 
nie. 

— Vox populi — vox Dei. 
Obrońca. 

BORUNY (pow. Oszmiański) 

— Z pobytu P. wojewody. W dniu 14.10 

w czasie t.zw. lotnej inspekcji powiatu 0SZ- 

miańskiego zatrzymał się p. wojewoda w 

Borunach aby udekorować srebrnym krzy- 
żem zasługi dyrektora tamt. seminarjum na- 
uczycielskiego, p. Władysława Luro. Przed 

gmachem seminarjum powitał p. wojewodę 

dyr. Luro wraz z gronem nauczycielskiem, 
miejscowy proboszcz iks. Wacław Nurkow- 
ski wraz z przybyłym do Borun z okazji 
misji duchowieństwem oraz hufiec szkolny 
uczniów seminarjum ze sztandarem, pod do 
wództwem chor. 85 pp. Frąckiewicza. P. 
wojewoda przeszedł przed frontem prezen- 
tującego broń hufca, który na powitanie p. 
wojewody odpowiedział gromkiem: „Czo: 

łem panie wojewodo*. Po wyrażeniu swego 
zadowolenia udał się p. wojewoda wraz z 
towarzyszącymi mu wyższymi urzędnikami 
województwa oraz starostą powiatu oSsz- 
miańskiego, p. Zygmuntem  Kowalewskim, 
do sali gimnastycznej seminarjum, gdzie wo 
bec grona nauczycielskiego,  duchowieńst- 
wa Oraz młodzieży udekorował dyrektora 
seminarjum srebrnym krzyżem zasługi za 
pracę, położoną na polu przysposobienia 
wojskowego. Po dekoracji w pięknem i ze 
swadą wypowiedzianem przemówieniu pod- 
niósł p. wojewoda zasługi P. Luro i nakre- 
Ślił piękną sylwetkę obywatela ziemi Wileń- 

iej, którego praca nie powinna ograniczać 
się do swego tyłko zawodu czy stanowiska. 
Zakończył swoje przemówienie p. wojewo- 
da okrzykiem na cześć udekorowanego, po- 
wtórzonego z zapdłem przez uczniów. Na- 
stępnie wniósł p. Luro okrzyk na cześć Pa- 
na Prezydenta, Pana Marszałka Piłsudskie- 
go i pana wojewody wiłeńskiego, który o- 
becni z zapałem powtórzyli. Sympatyczną 
tę uroczystość zakończyło odśpiewanie przez 
chór uczniów seminarjum, pod batutą prof. 
Dziwilta „Toastu“ oraz „Wyprawy“ Koniora, 
która zdobyła ogólne uznanie. Po opuszcze- 
niu gmachu seminarjum, udał się p. wojewę- 

do kościoła, świeżo odrestaurowanego 
dzięki niestrudzonej pracy i energji ks. Nur- 
kowskiego. Po skromnym podwieczorku u 
pp. dyr. L urów, p. wojewoda, serdecznie 
żegnany, odjecha. wraz ze swem otoczeniem 
do Krewa. Widz. 

      

PRZECHADZKI PO PROWINCJI. 

Rozmaitošei 
Smntno teraz na wsi! Cisza zapanowała 

wok: oło, błoto po kolana, na polu pustki, w 
powietrzu tylko mgła z dymem, który melan- 
cholijnie unosił się z kominów iłąk Wi przy 
lasach odbywa się pieczenie kartofli, połą- 
czone z hukiem „eksplodujących'* kasztanów. 
Ciszę tę przerywa niekiedy także młocka w 
stodole, to znów mędlenie Inu i konopi. Kar- 
tofle spoczywają już w kopcach — lada zaś 

Dzhaty nad reformą konsfyfucji w Austrii 
WIEDEŃ, 23-10. PAT. Spokojny i rzeczawy przebieg dyskusji, ołgólnej nad re- 

formą konstytucji przynił się 'w zracznym stopriiu do złagodzenźa inapięcha, które pano- 
wało dotychczas w Austrji. Zdaniem umiarkowanych kół parlamentarnych jAarysowuje 
się Idziś, jakkolwiek jeszcze kiłewyrkźnie, możliwość kompromisu. Projekt rządowy ode- 
słany izostał do komisji konstytucyjnej, która zbłerze się 'w 'płątek 25 b. m. W toku 
debaty w radzie narodowej przemawiali wszyscy imówcy stronrdctw większośj a 
przyjęciem projektu reformy konstytucji, zaprzeczając startowczo pogłoskom 0 przewro- 
towych zamiarach Heimwehry. Bugmistrz |Wiednia Sejtz wygłosit przeszło piwugodzininą 
mowę, w której wyraził Ekmienfem partji socjalno-demokratycznej |gotowość wzięcia 
udzżału w obradach rad projektem reformy konstytucji € podkręślił, że Spcjalnf demo- 
kraci nie grozili nigdy użyciem gwałtu. 

Niemiecki głos o wewnęfrznej sytuacji w Polsce 
WIEDEŃ. 22,X. Pat. „Neues Wiener Tageblatt* w korespondencji z Warszawy 

wywodzi, że odmowne stanowisko sejmu wobec dwukrotnych prób zbliżenia, podję- 

tych przez rząd, odzwierciadla strach sejmu przed rewizją konstytucji, która jednak 
prędzej, czy później będzie musiała nastąpić. Wymiana zdań w sprawie rewizji konsty- 
tucji byłaby korzystnym krokiem przed sesją jesienną sejmu. Po odmowie stronnictw 

opozycyjnych rząd nie przepsięweźmie prawdopodobnie żadnych dalszych prób zbliże- 
З.а do sejmu. Nie można też przyduszczać, aby ewentualne votum nieufności spowo- 

dowało ustąpienie gabinetu. W każdym razie Polska bliższa jest przezwyciężenia kry 
zysu parlamentarnego. niż niejedno inne państwo. 

Zamach na prezydenta Ibaneza. 
BUENOS-AIRES, 23.X. Pat. Według doniesień z St-Jago de Chili, nieznany 

osobnik dokonał zamachu na prezydenta Ibaneza, strzelając do niego z rewolweru. 
Zamach nie udał się, gdyż prezydent pozostał nietknięty. Sprawca zamachu zbiegł. 

Sprawca zamachu 17-letni anarchista został zatrzymany 
ST. JAGO DE CHILI. 23.X. Pat. Sprawca nieudałego zamachu na prezydenta 

republiki zostął zatrzymany i osadzony w więzieniu. Jest nim 17-letni anarchista 
Luiz Ramirez. Motywów zamachu dotychczas nie ustalono. 

W WOYTYERSIZYKE 

Rewizja w konsulacie sowiecki 
TOKIO, 23 X PAT. Z Charbina donoszą, że policja chińska prze- 

prowadziła rewizję w konsulacie generalnym sowieckim i aresztowała trzech 
Rosjan, którzy znajdowali się w lokalu konsulatu. Komunikat chiński 
stwierdza, że rewizji dokonano na skutek informacyj, otrzymanych przez 
policję, według których komuniści zamierzali doprowadzić do zamieszek 
w Charbinie, używając przytem gmachu konsulatu sowieckiego, jako bazy 
operacyjnej. Po rewizji aresztowano jeszcze 18 Rosjan, wśród których 
znajduje się przypuszczalny dowódca komunistów. Gmach konsulatu był 
od chwili wyjazdu konsuła zamknięty i pozostawał pod opieką konsula 
niemieckiego. 

Ddezwa centralnego komifefu rosyjskiego 
do walki z 8 8 S. R. 

MOSKWA. 23-X. PAT. Według otrzymanych tu wiadomości z Charbina, rozle- 
piona tam została odezwa centralnego komitetu rosyjskiego do walki ze Związkiem 
Socjalistycznych Republik Rad, a nawołująca do wypowiedzenia wojny Sowietom. 
Jednocześnie przedstawiciel gen. Hiorwata opublikował depeszę, wzywającą do mobili- 
zacji całą emigrację rosyjską, zamieszkałą w Mandżurii. ; 

W Rosfowie n-Donem wykryfo nowe nadużycia 
MOSKWA. 23.X Pat. W Rostowie n-Donem wykryto nowe nadużycia, sięgające 

AI 124 tys. rubli. Wśród 114 oskarżonych znajduje się 52 człoaków partji komu- 
nistycznej. 

Katastrofa kolejowa pod Briańskiem 
MOSKWA, 23 X. PAT. Wczoraj wydarzyła się w okolicach Briańska 

katastrofa kolejowa, która pociągnęła za sobą kilkanaście ofiar w zabitych 
i rannych. Katastrofa spowodowana została przez rozerwanie się pociągu 
towarowego, przyczem oderwane wagony, pędząc z szybkością około 40 
kilometrów na godzinę, uderzyły w idący za pociągiem towarowym pociąg - 
»sobowy. Wskutek zderzenia parowóz pociągu osobowego spadł z nasypu 
Wagon bagażowy i jeden wagon osobowy zostały rozbite, a trzy następne 
wagony mocno uszkodzone. ! ‚ 

chwila zostanie dokońana ostatnia w polu 
praca: wycinanie kapusty. 

* 

Będąc onegdaj w Wilnie — miałem pilny 

interes do Ofkienik. Nie wiele też myśłąć, 
podążyłem na plac Orzeszkowej, skąd mia- 
łem wyruszyć autobusem o godz. 19. W au. 
tobusie pustki, tylko szofer drzemał przy ma 
szynie. Rozbudziłem go wsiadając. Pobur- 
czał coś i znów zachrapał.. Nagle wszedł 
konduktor i zawołał: „odjazd!..** „Obojęt- 
nie* mi się zrobiło: byłem jedynym pasaże: 
rem do Olikienik! Nabrałem jednak odwagi: 
co będzie to będzie... W imię Boże... Zatrzy- 
maliśmy się na Kwiatowej. Ctrwała Bogu, 
może choć kto wsiądzie, pomyślałeni, Szo- 
fer zasyrenował, lecz ani ducha... Podeszła 
tylko jakaś damulka i rzekła do konduktora: 
„otdajtie eto piśmo i karzinoczku Weinsztaj- 
nu. Lżej mi się nieco zrobiło, nabrałem więk 
szego zaufania do dalszej jazdy. —,„Od- 
jazd!* krzyknął konduktor. Następnie zatrzy: 
mališmy się na Pohulance — kolo Cerkwi. 
Tu wsiadło jakieś małżeństwo z dzieckiem. 
Wołano je Pesią. 

W drodze, gdzieś już za Połuknią, mała 
Pesia szepnęła coś mamusi do ucha. Мати» 
sia sponsowiała i szepnęła znowu coś mę- 

  

  

i gdy padał na rękę wraz z ziarnami żyta 
kończył — jak kończy kropla śród innych rozbita. 

FOLWARK NA SZTARNBERGU. 

W poranną, czystą, jaskółczaną porę 
ciągną sznurem wózki nad Sztarnberskiem jeziorem, 
skrzypiąc suchy klekot czynią 
wzdłuż folwarku, gdzie Litwini 
wyrąbali park, róże wyrwali z korzeniem 
i zorali głęboko grunt pod pszenicę co się teraz pogod- 

żowi. Zrobiło się małe zamieszanie. Dziecko 
się miecierpliwio... Niemiłą sytuację zauwa- 
żył konduktor i kazał szoferowi zatrzymać 
autobus, Mamusia zeszła z Pesią „na mo- 
mencik* i po chwili jazda dalej. Podniecony 
tem mężulek wyjął papierosa. — „Tu palić 
nie wolno“ — rzekł urzędowo konduktar— 
„Kiedyż nie wytrzymam, jestem nałogowym 
palaczem, odparł ,nałogowiec”. Nolens volens 
musiał podporządkować się uwagom. kon- 
duktora. Westchnął tylko: pomruczał i ma- 
rzy. o chwili przyjazdu. To samo działo się 
i ze mną: żyć dwie i pół godziny bez pa- 
pierosa, (przytem w podróży) to istne cier- 
pieniel.. Automobilizm, który się rozwija, 
musi mieć przy dalszych podróżach dwie 
konieczne wygody: „O00'* i palarnię, coś w 
rodzaju jakie są w pasażerskich aeropłanach 
W przeciwnym razie, żaden palacz i ża- 
den(a) z żołądkiem bez określonej gwaran- 
cji, — w podróż autobusem nie wyruszy. h. 

Wkrótce 
g otwarcie 
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Latają czajki w przedświąteczną i słoneczną porę. 
Na ławkę, pod jesion co tam kiedyś stał, 
przychodzi patrzeć na jezioro blady chłopca kształt: 
na boku lancę postawił, 
iz ran wielokrotnych krwawi. 
Nie dba na dziurę w czole białem, 
patrzy spokojny, wyrozumiały; 

L działalności Towarzystwa Mowoczesnego Wy.howania w Wilnie 
Dnia 8 października odbyło się walne 

zebranie członków Towarzystwa, na którem 

ustępujący zarząd zdał sprawozdanie z Tocz- 

nej działalności Towarzystwa. 
Prace szły w ubiegłym roku w kierun- 

ku legalizacji Towarzystwa, współpracy z 
nauczycielstwem  prowadzącem oddziały 

eksperymentalne na terenie szkół powszech-- 
nych, organizacji kursów dla nauczycielst- 
wa, organizacji wycieczek pedagogicznych 
zagranicą i współpracy z Poradnią Psycho- 
techniczną. Eksperymentowanie ograniczało 
się do 2-oddziałów: jednego, prowadzonego 

systemem Decroly przez p. Kuczyńską w 
szkole powsz. Nr. 7 i drugiego, prowadzo- 
nego systemem Daltońskim w szkole powsz. 
Nr. 22 przez p. Świdzińską. Celem pomocy 
prowadzącym oddziały i kontaktu z placów- 
kami eksperymentalnemi wyłoniono sekcję 
Daltońską i sekcję Decroly, gdzie zagadnie- 
nia praktyczne związane z pracą programo- 
wą w oddziałach były omawiane drogą dy- 
skusji i referatów. Na bieżący rok postano- 
wiono rozszerzyć teren eksperymentu do 
trzech oddziałach w obu szkołach. W szko- 
le Nr. 7 eksperymentują p. p. Onuszkowa, 
Kuczyńska. i Cyunelisówna, w szkole „Swit“ 
p.p. Świdzińska, Adamowiczówna i Chudzyń 
Ska. Każda z metod znalazła gorących zwo- 
lenników na terenie wspomianych szkół i 
personel nauczycielski z kierowniczkami p. 
p. Fleury i Szteynową idzie w kierunku 
ogarnięcia eksperymentem wszystkich od: 
działów. Szersze grono nauczycielskie, rodzi 
ce i władze szkolne z zainteresowaniem 

-"olądają się pracy podjętej z mądrym 
entuzjazmem i należytą ostrożnością, i cze- 
kają na wyniki, które pozwolą ocenić objek- 
tywnie wartość próby na wileńskim grun- 
cie i w zastosowaniu do tutejszych dzieci, 
Rozumiejąc potrzebę kontaktu z nowoczes- 
nym ruchem pedagogicznym zagranicą, za- 
rząd zorganizował wycieczkę na Kongres 
Ligi Międzynarodowego Wychowania w 
Helsingól. Wzięli udział w Kongresie człon- 
kowie Towarzystwa w osobie prezesa p. 
W. Borowskiego, p. Fleury, p. Świdzińskiej i 
p. Ihnatowiczówny. 

Wiobec tego, że zagadnienia poradni- 
ctwa zawodowego, badań inteligencji i u- 
zdolnień należą do aktualnych zagadnień 
pedagogiki nowoczesnej, - Żarząd chętnie 
podjął myśl współpracy z Poradnią Psycho- 
techniczną i łącznie z pracownią psychoło- 
giczną, członkowie Towarzystwa  przepro- 
w, adzili badanie zbiorowe inteligencji me- 
todą Termana w 13 siódmych oddziałach 
szkół powszechnych m. Wilna. Wyniki ba- 
dań są materjałem, który dyr. poradni psy- 
chotechnicznej p. dr. Rostkowska obecnie 
opracowuje. 

Czynione były niejednokrotnie zabiegi 
celem sprowadzenia prelegentów na cykl wy 
kładów z zagadnień nowoczesnego naucza- 
nia i wychowania. Zaproszenie zostało przy- 
jęte przez p. Młodowską, dyr. seminarjum 
w Chełmie, która poprowadziła trzydniowy 
kurs metody  Daltońskiej przy licznym 
udziale nauczycielstwa z prowincji, Wilna i 
uczniów seminarjum. Kurs wspomniany 
ułatwił nauczycielstwu z Wileńszczyzny na- 
wiązać kontakt z najwybitniejszą interpreta- 
torką met. Daltońskiej i organizatorką szkół 
tego typu w Polsce. 

W ciągu okresu sprawozdawczego było 
5 zebrań Towarzystwa, na które złożyły się 
2 lekcje w oddziałach eksperymentałnych 
przeprowadzone przez p. p. Kuczyńską i 
Świdzińską i 3 referaty: p. Świdzińskiej — 
plan pracy w oddz. I Daltońskim, p. Zdzie- 
chowskiej — sprawozdanie z padróży peda- 
gogicznej po Belgji i _ Wiedniu, p. Borow- 
skiego — sprawozdanie z Kongresu Ligi 
A OARZOCWZCA Wychowania w Helsi n- 
gėl. 

Towarzystwo liczy 50 członków, z po- 
między władz szkolnych, nauczycielstwa 
seminariów, szkół specjalnych, powszech- 
nych i średnich. 

Na bieżący rok do zarządu Towarzy- 
Stwa weszli: p.p. dr. Rostkowska, wizyta- 
tor Matuszkiewicz, Borowski, |asiński, Ka- 
czyńska i 2 następców p. p. Strzemińska i 
Muzyczkowa. 

Epokowy wynalazek 
(ZK) Pan Charcot w swoim spra- 

wozdaniu z ostatniej podróży „Pour- 
quoi - pas*, w Akademji Umiejętności 
przedstawił badania i pracę swoich 
współpracowników» i rezultaty jakie 0- 
siągnięto. 

Znakomity badacz, głównie podkre 
Ślił znaczenie i doskonałość doświad* 
czem.« przeprowadzonych przy pomo- 
cy sondy akustycznej wynalezionej 
przez inż. Marti. 

Ten nowy aparat prosty i praktycz 
ny, wprowadza do marynarki nowy spo į 
sób nawigacji, równie" rewolucyjny 
jak swojego czasu było wprowadzenie 
sekstantu. : 

Pozwolit on po raz pierwszy doko- 
mać ścisłego sondowania głębokości 
morskiej pod pokrywą lodową. 

Przy zastosowaniu sondy akustycz- 
nej mogła „Pourquoi — Pas* prze- 
płynąć z Irlandji do południowej [rlan- 
dji dokonując pomiarów i sondowania 
wreszcie z całą scisłością dobić do por 
tu, pomimo najgęstszej mgły. 

Komendant Charcot wyjaśnił zna* 
czenie aparatu Marti dla szalup i ku- 
trów rybackich, zmuszonych do częste- 
go sondowania głębokości morskiej 
przed zarzuceniem sieci. Konstrukcja 
sondy akustycznej jest oparta na bar- 
dzo prostej zasadzie: Dźwięk wydany 
na statku, wystrzał naprzykład, jest 
prędzej lub wolniej powtórzony przez 
echo z dna morskiego, z czego wypły* 
wa, że znając szybkość i skalę rozcho- 
dzenia się fal dźwiękowych w wodzie, 
można z łatwością obliczyć głębokość 
dna o które dźwięk się odbił. В 

Doświadczenia przeprowadzone па 
głębokościach od 28 metrów do 3000 
metrów, wykazały bezwzględną scis- 
łość funkcjonowania nowego aparatu. 

[ii-[eatrl „Słońce "rs" 
„CZY suma będzie którka, czy nieszpory długie?" + 
Procesje kolorowe dwie, na które słońce praży, 
i zarośnięte, rozgrodzone dwa wiejskie cmentarze. 

      

Pószukuj kupna lub administracji 
t większego majątku naj- 

chętniej na terenach powiatów Bia- 
łostockiego Grodzieńskiego, Wołko- 
wyskiego i Kowielskiego. Może być 
obciążony długami, które mogą włas- 
ną gotówką uregulować. Mam do 
dyspozycji 5.000 dolarów i zabezpie- 
czenie hipoteczne do 25.000 zł. Zgł. 
Ajencja „Polkres* Wilno, ul. Królew- 

| ska 3, tel. 17 90. -0 
  

    

Krawiec męski 

B LAWRYNDWILZ 
ul.Sniadeckich 1—8, róg Mickiewicza 9 

Były krojczy firmy B-cia Jabłkowscy 

w Wilsie, poleca Szaaownej Klijen - 

teli robotę pierwszorzędną. 
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NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 

"oraz KOKS wagonowo i od jednel 
tonny w zapiombowanych wozach 

dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 

mysiowe 
„ egzystuje od 

M. DEULĖ roku 1890 
"Biuro: Wilno, Jagiellońską 3, tel 811. 
Skłądy węglowe: Słowackiego 27, 

у tel. 14 46 —0 
  

ЗОН ИНЕ ЗН ПС Р COS 
4 ZĄDAJCIE 
a we wszystkich aptekach i 
a składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 
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"NIE DLA OBCYCH. 

Ten las, ten ogród, tem dom, 
te porosłe cząbrem manowce 

  

  
uroczyście, wyraźnie i cienka; , 

zarzucam na sierp jego nić, 
prowadzę za sobą wraz z wędką 

i cały dom mijam prędko. 

aż: księżyc targnie mię wstecz, 

na skraju trawnika zatrzyma; 

aż targnie — i wciągnie mój wzrok ||| 
ną szczyt najwyższego z modrzewi, 

w srebrnego światła zalewie. 

|| om ma górze — ja na dole w cieniu, 
` a strwożony miesięczny ptak 

lata między nami w milczeniu. 

Tam na rozstaju krzyża nie wolno było stawiać... 

- Dyrwan porastał piach. Na pagórku kamień leżał. 
Cóż człowiekowi po tej pustce? Ledwie zając tam cza: 

В sami przebieżał. 
Jastrząb krążył wysoko... Kwiilił, kwilił, kwilił... 
"Tam pusto i dziś, Tam powstańca Moskale zabili. 

Stodoła była ciemna, srebrna, cicha i pusta: 

_ datał po miej pył ostry i osiadał ma ustach, 

przez otwór malusieńki. biegł słoneczny żar, 

lecz przesiany przez szparę, przez słomę i pył 

"był już wygnańcem świata śród ciemności brył, . 

nie zieleni. 
Dwór stary świeci białym gankiem, lipową mową 

. przemawia: 
„Jak się mają moi Pan z Panią, odkąd zamieszkali w 

Kraslawiu?“ 

RÓZIA. 

Rózia, chrzestna moja córka, 
w Wykńniszkach, na pagórku 
mieszkała u Wykuniowej 
— mała, brzydka, śmieszna, płowa. 
Bułanym Liskiem, niską łinijką 
— most, rów, gliniasta górka kolejką, | 
przeszkody, głębokie wody, gęsi na drodze stłoczone... 
U wrót — Wykuniowa z Rózią, obie strojne w chustki 

czerwone. 

nić 

A w czas wojny w wielkim dworze u klucznicy 
Rózia była pierwszą pośród dziewcząt tanecznicą. 
Furkała spódniczkami niezdarnie, ' 
zabierała masło i rodzenki ze śpiżarni. 
Skarżyła się poważna Monika, 
że się Kózia w nocy z domu wymyka, 
że budzi lókaja siwego i'grubą gospodynię 
A w okna o świcie chyżo wbiega po drabinie. 
tróża przekupywała butelczyną, r 

ogrodowym rozdawała wino! 
Martwili się wszyscy szczerze, 
gdy uciekła z Moskalem żołnierzem. 
Żalił się lokaj, kucharzowi żalił: 
„Ach, jak źle my naszej Rózi doglądali*. 

WABOLSKIE JEZIORO. 

Tam, nad Wabolskiem jeziorem 
czajki odprawiają nieszpory. 
Jutro niedziela... W Liksnie kościół rozbity, 
w Hłukszcie też... Lamentują po wioskach kobiety. 
Niema komu się modlić, nawet kleryk i ten leży chory. 

wypadał ze szpar 

         

że nad jeziorem czasem widny nieboszczyka polskiega 
pana zabity młodszy syn. 

CHORA GRASSYLDA. 

Maleńka Grassylda chorowała od lat na barłogu. 

Były ciotki uczone i babka—z Drui aż—oglądała jej 

Raz zdawało się że zdrowieje, drugi raz — że umiera... 
Aż którejś Wielkanocy sprowadzono z za siedmiu mil 

końmi felczera. 
Koń — najmniejszy na świecie — za oknem stał krę- 

cąc szyją, 
a Grassylda z pieca widziała jak felczer z matką gada, 

z ojcem wódkę pije. 

DWA KOŚCIOŁY. 

«Kościół w Indrycy, drugi w Warnowiczach 
po dwóch stronach Dźwiny dwa święte oblicza, 
dzwonnice dwie pytające jedna drugiej: 

н
 

    

7 $ i : 
bledziutka twarzą chtonie — 10 nie są wiersze dla wa 
kształt kościoła co tak prędko nie zadzwoni; 5 to nie są SE dla bcychi 
oczami pełnemi słodyczy ' й Žr AS ‹ : 
wodę głaszcze, czajki liczy. ; Stoją tu w czcionkach zaklęte 

ii A : i у grządkami na stronicach, 
Jakieś białe kwiatowe przelatują płatki ale ten kto to żywc em spamiętał, 
— to od matki. „ tylko ten się może zachwycać. 
Puch słoneczno - srebrny lata NA . Aaa 1 Kod Bratać Mówi do mnie dzień mój powszedni, 

: mówi noc od dnia samotniejsza: 
Ptaszki piszczące dyszkantem i R - „O cżem bajesz? Co ta znów za jedni? i 
boczą się na czapkę z amarantem. : Jakże krąg twoich widzeń się zmniejsza!” 
Słońce z cieniów spllotło wian. Krąż i ° ąžy koło mnie zjawa, 
nad A, bo słaby od rani. ы coś jak kocur o szarej śierści, $ 
(Wielu było tych co z nim ostabli... | coraz węższy mój widnokrąg się stawa; 
Zginąć przyszło od kozackich szabli...) «coraz zaciska się pierścień. © 

Czajki latają i <kwilą... ; I mruczy i skuczy i łapami powłóczj 
Pochyla się żołnierz, pochyla, k śmieje się twarzą zawiędłą, е 
żegna się krzyżem, o korzeń się potyka, | | a gdy taniec ustanie szepce w ucho ‚ na lancy się wsparł i — chciał coś rzec... i znika. i AC - pytanie: 

Wie dobrze pobożny, łagodny okoliczny gmin, 8 O SE AOL up es 
Więc przędą się brzozy szumiące 
i miedze ubożuchne, 
a zjawisko tuż bliska usta wąskie zaciska 
i skrzeczy: „Próchno... Próchno...* 

Takim jad em mi drogę mości, 
tak szydzi — aż nie mam siły 

i aż wszystkie TAMTE piękności 
na pomoc mi wstają z mogiły. 

I tka się dywan ogromny, 
przedziwny, acz zbladły gobelin: 
to co zczezło i to co przytomne, 
powstaje i ściele się ściele. 

Studnie i bagna i jezior toń nagła, 
Iniane dzieweczki i w płótniankach 

ь chłopcy... 
Lecz cokolwiek się stworzy — tytuł | 

trzeba położyć: 
„Dła Swoich — nie dla Obcych” 

nogę. 

      
     

 



  

BŁOW O 

Akademicka Wolna Trybuna!" miu ów 

° W przededniu zjazdu sodalicyj akademickich 
Po raz pierwszy od chwili istnienia „Wol- 

nej Trybuny” zdarza się fakt, że na gościn- 

nych jej szpaltach zabiera głos akademicka 

Sodalicja Marjańska. Pozwalamy sobie dzi 
siaj skorzystać z uprzejmości „Odrodzenia”, 
chwila bowiem obecna jest dla nas momen- 
tem szczególnie ważnym, a to ze względu 
na fakt, że stoimy w przededniu zjazdu aka- 
demickich związków sodalicyjnych mającego 

‚ się odbyć w Wilnie w początku listopada 
«rb. W dnia i-go 2 i 3-go listopada zjadą 

się do Wilna przedstawiciele sodalicyj ze 
"wszystkich miast. uniwersyteckich reprezen- 
tujących wszystkie ośrodki ąkadem, a więc 
Kraków, Lwów, Warszawa, Poznań, Lu- 
blin i Gdańsk. Przybędą by wziąć udział w 
obradach czwartego zjazdu sodalicyjnego, 
który tym razem będzie gościło Wilno. 

Zjczd ma dla nas znaczenie ogromne, 
na porządku dziennym bowiem przewidzia- 
ne są sprawy zasadnicze o pierwszorzędnem 
znaczeniu. Przedewszystkiem więc dwa za- 
gadnienia: 1) Sprawa reorganizacji związku 
i zcentralizowanie życia sodalicyjnego, 2) 

sprawa kontaktu i współdziałania z innemi 

organizacjami pokrewnemi  („Odrodzenie“ 

etc.). Jak bardzo obie te sprawy są ważne 

i aktualne dowodzić chyba nie trzeba. Cho- 

dzi tu o zorganizowanie i skoncentrowanie 

akademickiej akcji katolickiej, chodzi o to, 

by ruch katolicki nie rozbijał się, by się nie 

spalił na panewce w szeregu drobnych wy- 
siłkach, ale by stworzyć wielki jednolity 
front katolicki obejmujący wszystkie uczel- 
nie wyższe całej Polski, by zgodnie ze szczy 
inemi hasłami młodości myśl katolicką ze- 
"strzelić w jedno ognisko. 

I to są właśnie dwa główne postulaty 
zjazdu wiłeńskiego. Najpierw zcentralizować 
akcję sodalicyjną, a potem tą akcję skoordy- 
nować z pracami „Odrodzenia” i z całą wiel 
ką akademicką pracą katolicką. 

W zjezdzie tym, mającym tak wielkie 
zadania, my sodalisi wileńscy, jako gospo- 
darze, układający porządek dzienny i biorą- 
cy w niem udział „in gremio*, mamy odeg- 

rać pierwszorzędną rolę i dlatego, gdy na 
nas spada ten tak trudny a zytny obo- 
wiązek, chcielibyśmy wiedzieć, że nie jesteś 
my odosobnieni, że mamy za sobą zrozu- 
mienie i życzliwość ogółu młodzieży katolic- 
ciej, że nasze poczynania znajdą echo sym- 

patji w sercu wileńskiego ogółu akademic - 
kiego. A do tego trzeba przedewszystkiem 

    

      

   

   

     
rozwiać myt uprzedzeń i przesądów, jaki 
się od lat wytworzył dokoła m ej orga. 
nizacji. Dlatego skwapliwie korzystamy z 
dzisiejszej sposobności, by odsłonić nasze 
prawdziwe oblicze i móc choć w części przy 
czynić sie do  likwidacji  „tradycyjnych** 
przesądów o bigoterji, klerykalizmie i biet- 
NOŚCI. 

Cel sodalicjj możemy ująć krótko , w 
jednem zdaniu, które jednak najlepiej wy- 
czerpie całą istotę organizacji. Oto Sodalicja 
Marjańska dąży do pogłębienia i rozpow- 
szechnienia idei katolickiej wśród społeczeń- 
stwa. Że zaś wszelką pracę reformatorską 
od siebie przedewszystkiem zacząć należy, 
więc ze szczególną starannością dążymy do 
utrwałenia i wydoskonalenia własnego świa- 
topoglądu katolickiego. Tak zaś pojęty i 
konsekwentnie wcielany cel wyklucza już 
a priori słuszność wszystkich wyżej wspom- 
ianych zarzutów. Jeżeli bowiem jak się 
ekło, dążymy do katolicyzmu  konse- 

;wentnego i głębokiego, to niema tu miej- 
ca, ani, na bigoterję, ani na klerykalizm, lub 
erność. Biorąc katolicyzm konsekwentnie 

Zwalczamy bez kompromisu wszełką nie- 
konsekwencję religijną, bez względu na to 
Skąd ona płynie, czy z braku szczerych i 
głębokich przekonań chrześcijańskich, czy 
też z przeegzaltowania religijnego. Dlatego 
zwalczamy 1 potępiamy typ katolika „metry- 
kowca”, katolika będącego nim tylko z me- 

tryki, tylko de nomine, lub też katolika dla 
interesów gry partyjnej używającego reli.. 
gię, dla politycznych afer. Ale też nie mniej 

zwzględnie tępimy jeszcze wstrętniejszy 
_ dla nas typ płytkiego, jak uroczystego bigo- 

ta, u którego religja zamiast być bodźcem 
_ 1 impulsem, staje się pnzeszkodą do życia i 

radosnej pracy twórczej. 
„Tak zaś niechętnie przez ogół widzia- 

na j spotykająca się z zarzutami, duża 
dyscyplina organizacj ży właśnie tym 
celom, jest bowiem sprawdzianem siły i 
szczerości przekonań wśród członków. jest 
to jakby brama wzniesiona dla sanacji sto- 
sunków. w organizacji. Tu bowiem nie prze- 
CiSnie się żadna obłuda i pęknie każdy ba- 
lonik wydęty sztucznie świętoszkostwem. A 
Stąd gwarancja elementu naprawdę warto- 
sciowego i konsekwentnego. 

Stosując jednak względem członków te 
wysokie wymagania, jednocześnie staramy 
się najskrupulatniej unikać wszelkiego po- 

nurego ascetyzmu, najwięcej ceniąc radość i 
młodzieńczą wierwę, jak przystało na prawo- 
witego akademika. A że nie są to tylko na- 

Kaą „pia desideria* o tem świadczą wszyst- 
ie zebrania miesięczne j sekcyjne, pełne 
naturalnej prostoty i owiane iście akademic- 
im humorem. 

8 lie zaś prawdy 'ma w sobie zarzut naj- 
rdziej rozpowszechniony imputujący soda- 
m chęć rzeźbienia tylko własnych kapli.. 
Czek duchowych, a unikania czynu na zew- 
Natrz, to zaprzecza temu chociażby taki fakt, 
iż przeszło 80 proc. sodalisów poza własną 
ABanizeeją pracuje jeszcze w szeregu in- 
eh swarzyszeniach naukowych i społecz- 

Rio A obecnym zaś zarządzie na ośmiu 
Aż Sy Br mamy obok jednego członka za- 
RU S Pomocy, pięciu członków 

tey y o A korporantów z „Leo- 
Polonistów Odom. przedstawiciel u Koła 
_Ołonistów, Odrodzenia j Lechji. A więc gdy ic: 5 : .. ec gdy 

orz 03. Członków wynosi 8, to przynależność 
+. ganizawyjna wyrazi się cyfrą 12, nie licząc 
1,80, že trzech z pomiędzy członków pełni 
Unkcje asystentów. Ciekawą jest rzeczą, 
sk choć jedna organizacja studencka na te. 
was, USB. może się poszczycić aż tak 
% €lkiem zainteresowaniem naukowem į 

: !;Ше‹:и'пет «wśród swych członków. Do- 
o gdyby urządzono sui generis,. licy- 

4 ak ten etmat, to chyba zajęlibyśmy 
ała; e miejsce w, całej Rzeczypospolitej 
b anademickiej, A wobec B jakże bezpod- 

| rzy "VM, jakże dalekim od prawdy jest za- 
A EM rzekom | bierności. 
sowę AMO też zresztą mówią dotychcza- х POPEZWACY DRAGA Naa |бте 
Choć bardzo NĄ „ Sodalicyjnej, które 
letnią pracę w tale sosna Jak na I ster  Smonie, mogą już nas odj owo szczupłem 

ŻA rz o 2 ć sodalisów przed tem bierności. jeg wlemiy od r. Ši 

ekcji przy sodalieji panėw)“ Sa DOC! Cžyna się n. ak : alicja za- 
ZE: € narazie jako szczupła organizacja 
złożona z paru załedwie osób. p ah p e Ost 'otem stop: Niowo rośnie w znaczenie i liczbę, Stan liczeb 

  

          

   

  

   

  

   

  

  

   

   

    
     

   

   

    

        

  

   

Z KOŁA PRAWNIKÓW. 

r ya Wtorek 22 bm. w Sali Śniadeckich 
: №У - Bossowski wygłosił odczyt p.t. „Jak 

zgromaduć jować prawo rzymskie”. Odczyt 
ważnię z! bardzo liczne Z prze- 
_wnego. ydziału Pra- 

  

% pierwszego kursu 

  

   

  

I stwie Mnikiem odczytu i dyskusji było 
Jakie wycie raz jeszcze faktu, Poki 
Skie, pły: jkają dła studju ch prawo rzym 

fijmowania 2 filozoficznego i abstrakcyjnego 
p eciwieiasų norm w prawie rzymskiem Ww 
Wania fe wie do kazuistycznego formuto- 

KS a w a późniejszem i że 
ы ne usunąć tylko przez wytrwał: Pracę w bliskim kontakcie ZIE orem, Sk. 
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ny członków wyraża się jak następuje: w 

1923—24, r. — 5, w 24—25— 15, 25—26 

— 31, 26—27 — 29, 27—28 — 32, 28—29 gy 

— 36 i ostatnio, po przyjęciu abiturjentów 

liczba członków przekroczyła cyfrę 40. Obo- 

wiązki przewodniczącego pełnili kolejno kol. 
lwanowski, Strzałkowski (2 lata), 
Grasewicz (2 lata), Bronisław Grabowski i 
ostatnio w roku akadem. 1929—30 kol. Ste- 

fan Fundowicz. jemu też przypadnie za- 
szczyt otwarcia wileńskiego zjazdu sodali- 
cyjnego, z którym tak wielkie i szczytne na- 

e wiążemy. Dziś oczekując obrad zjaz- 
du, jesteśmy przekonani, że Wiłno nie za- 
wiedzie, a zaprosiliśmy zjazd do Wilna, bo 
byliśmy pewni, że tu w cieniach Wszechni- 
cy Batorowej młodzi pionierzy ruchu katolic 

'© znajdą najlepszą, najczystszą atmosfe- 
rę, by gła pchnąć na nowe szerokie tory, a 
także bo wierzyliśmy i wierzymy, Że ze 
strony młodzieży wileńskiej nie zabraknie nu 
ty szczerej i serdecznej życzliwości, Gwoli 
wytworzenia tej ciepłej, życzliwej atmosfe- 
ry dziś te parę słów skreślamy. S. 

Na sfarcie 
W tydzień po uroczystem rozpoczęciu 

roku akademickiego sypnęły jak z rękawa 
inauguracyjne zebrania organizacyj akademi- 
mickich w pierwszym rzędzie ideowych, Ro- 
zmach i pośpiech z jakim zebrania te są u- 
rządzane świadczy 0 znacznem ożywieniu 
życia organizacyjnego na USB. 

Jeżeli chodzi o czas, to „Odrodzenie* 
wszystkich ubiegło.  Porównywać różnych 
inauguracyj nie możemy, bo niektóre do- 
tychczas się nie odbyły, lub nie mamy jeszcze 
sprawozdań z ich przebiegu. 

Zresztą jeżeli chodzi o pierwsze uroczy- 
ste zebrania w roku to zwykle bywają one 
do siebie bardzo podobne. Podniosłe prze- 
mówienia, referat ideologiczny, lepsze lub 
gorsze przygotowanie szczegółów technicz- 
nych, taka lub inna frekwencja... 

O zebraniu inauguracyjnem „Odrodze- 

nia* które odbyło się w niedzielę 20 bm. w 

sali 5.tej USB dałoby się dużo dobrego po- 

wiedzieć. Słowo wstępne JM ks. rektora tak 

podniosłe i serdeczne zarazem w życzeniąch 

pomyślnej pracy na przyszłość; głęboko ży- 

ciowo ujęty referat docenta dr. Iwona Jawor 

skiego p.t. „Etyka a polityka” wiążący Się 

   

  

- nie tylko z polityką starszego społeczeństwa 

ale ściśle dostosowany do bolączek naszego 

życia akademickiego; przemówienie progra- 

mowe kol. H. Dembińskiego i wreszcie re- 

cytacje i autorecytacje kol. kol. Arcimowicza, 

Bujnickiego i Wierzbickiej, tworzyły całość 

bardzo udatną i nieprzeciętną. Sala 5 ta naj 

większa z wykładowych sal Gmachu Głów- 

nego szczelnie zapełniona. „ZE: 

Wszystko to są objawy b. pomyślne i dobrze 

świadczące o wynikach pracy odrodzeniowej 

Jednak jeżeli chcemy zwrócić uwagę na mo- 

menty najistotniejsze w tej inauguracji, na 

momenty niewątpliwie jedyne w swoim ro- 
dzaju.i niepowtarzające się w innych inau- 

guracjach akademickich, to nie należy ich 
szukać w samem zebraniu inauguracyjnem 

popołudniowem. 
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Typowem dla „Odrodzenia“ a jednoczeš- 
nie z punktu widzenia ideowo - wychowaw- 
czego niezmiernie ważnem było nie tyle sa- 
mo zebranie inauguracyjne, ile przygotowa- 
nie do tego zebrania: konferencje religijne 
w piątek i sobotę, Msza św. w niedzielę i 
wreszcie to, co zostało określone terminem 
nie dla wszystkich zrozumiałym — „Agapa“. 
Cóż to jest „Agapa”*? Jest to uczta, skromnie 
mówiąc śniadanie które na wzór pierwszych 
chrześcijan Odrodzeniowcy postanowili spo- 
żyć wspólnie po Mszy, aby w ten sposób 
imożliwić osobom, które przystąpiły do ko- į 
munji św. obcowanie ze sobą w stanie Ła- 
ski, przyczyniając się tem samem do zżycia 
organizacyjnego i zadzieżgnięcia węzłów 
przyjaźni na gruncie najwłaściwszym wspól- 
nych  umiłowań i zadowolenia jakie „daje 
czyste sumienie i świadomość spełnienia 0- 
bowiązku. Ze sposobu, w jaki „Odrodzenie' 
rozpoczęło pracę w roku bieżącym widzimy 
wyraźnie dwie rzeczy. 

To co mówi o sobie „Odrodzenie* i o 
roli jaką przypisuje religii w życiu indywi- 
dualnem i społecznem nie jest deklamacją. 
„Odrodzenie* umie wyciągnąć konsekwen- 
cje, jakie płyną z prawdziwej wiary i nie 
robiąc zresztą nic nadzwyczajnego, dba oto, 
aby swym członkom ułatwić praktyki reli- 
gijne aby zrobić dla nich przynajmniej tyle, 
co robiła niegdyś szkoła średnia urządzając 
kwartalne spowiedzi. 

Drugim momentem dałej idacym jest zro- 
zumienie przez „Odrodzenie* wartości, ja- 
ką w każdej dziedzinie wychowania posia- 
da społeczny charakter danej praktyki ćwi- 
czenia. Społeczne wykonywanie czynności 
nawet najbardziej logicznie uzasadnionych 
i wprost oczywiście wynikających z wyzna- 
wanych zasad jest niejednokrotnie jedynym 
skutecznym sposobem przezwyciężenia nie- 
konsekwencji postępowania jednostek, za 
labych na to, aby wyrwać się samodziel- 

nie z form nieuzasadnionego konwenansu i 
przezwyciężyć to co nazywamy „fałszywym 
wstydem”. x у 

Za kulisami 
Któż sobie nie ptzypomina _ wspaniałej 

przeszłości „Koła dramatycznego* — które. 
go działalność wzbudziła ongiś na chwilę 
całe Wilno w czasie zabójstwa Bazyłiszka? 
Któż sobie mie przypomina okropnej: kaźni 
studentów na placu Ratuszowym, która się 
odbyła 6 listopada 1927 (wkrótce zbliża się 
rocznica — będzie pewnie obchód uroczy- 
sty)? A może kto zapomniał zeszłoroczną 
radosną imatrykulację, która wprowadziła 
studentów świeżo przyjętych na uniwersytet 
do Rzeczypospolitej Akademickiej? Któż 
zapomniał? Kogo wzruszenie nie ogarnie na 
wspomnienie owej chwiłki? Czy jest taki? 

  

   

  

Nie, takiego niema. 
czwartki, nasze niez: i 3 ne czwartki. ji niezapomniane kocha 

pe czwartki. Już zeszłego roku zaczynałyście zanikać. Cóż będzie z wami w tym roku. 

Ginie chwałą radośnej у itej Akademickiej, Oiną damai, Kasczypospolitej plany ekspansyjne. Nie urządza się dziś da- lekich > IB E z murów Wszech nicy na miasto, by je ubawić SEliĆ > jaśnić. A jednak. POZ 
Jednak ciche szepty, ciche szm i 

drżenia podziemne mówią, że nie o rj 
umarło. Szepczą ściany sal i korytarze uni. wersytetu, mówią o podsłuchanych tajnych 

    

    

  

Bo POLSKA WYTWÓRNIA 
B damskiego, męskiego i dziecinnego 

a OBUWIA 
Wilno, ul. Wielka 30 

War 
w aElaW Nowie ki A! 
Terminowe wykonanie obstalunkėw 

według ostatnich modeli. 
WYKWINTNA 

KONFEKCJA i GALANTERJA 
KALOSZE. ŚNIEGOWCE. 

CENY NISKI 

  
в E, 
  

Józef į 

"pošwiecenia placówki, powstanie +któ- 

kretnego. Ale się coś dzieje. Zapowiada się, Ia oczekiwane było przez społeczeń- 
iż życie akademików popłynie w tym roku Stwo wileńskie oddawna. Mamy na 
niebywale wartkim strumieniem. Czy to spra- myśli schronisko dla żebraków i nędzy 
wił =: A REKA PA wyjątkowej zorganizowane tprzez Ko- 

ystkich organizacjach niestychane na- mitet Społeczny. pomocy biednym oraz 
ogromny rozmach. Zobaczymy. walki z żebractwem i włóczęgostwem. 
ę coś robi. Koło Polonistów spisku- Komitet ten działający pod prze- 

> nad kų im ais wodnictwem p. Antoniego 4Głowiń- 
nizacyj wiienskich, Klu Oczęgów, a 

niemniej ruchliwym chórem Akademickim. skiego i ks. kanonika Kuleszy wziął 

Co to będzie? łapcie za guzik Czeska Ma- na siebie trud oswobodzenia Wilna 
łego.. przepraszam kolegę prezesa i pytaj. Gd uporczywej plagi - żebrąctwa. 
cie. Ale uprzedzam, že i on RO nas a . Przy wydajnej pomocy JE ks 

guzik i zaprzęgnie do pracy. Do pracy wie Р а > 

kiej, pięknej т radośnej. Chcecie? Idźcie i p Jałbrzykowskiego, który 
ytajcie. Nie myślcie, że po was przyjdą. © iarował na ten cel 2,500 zł. ofiarno- 

t S.T.O. zdaje się geny o czemś. Ści społeństwa oraz Wil. T-wa Dob- 
ech 'w. Łukasza robi tajemnicze miny. roc: 2 

Coš ygotowuje wokół czegoś się krząta. e. a. Pe Meg udało 
! Szopka? Ta, którą ze łzami w oczach 6 ganizować shronisko. rzezna- 

my dwa lata temu? Ależ pokażcie czonę na ten cel pięć sal odnowiono 
Coś 5 ima A na oraz urządzono tak, że dziś umieścić 

„., może to są tajemnice: 07е są 

to niespodzianki. Przecież i tak nic nie wie- nm + КОЗЪК‘У іОЁіПО\Чіепіа_ 
my. Czyż co powiedziałem? Milczę jak ka- bielizny i oraóci re za 4 4000 a 

mień. eli pona A zi. 
е Т'\›…Ё‹з…;ащі‹ Radzę wan, > przy- Aktu poświęcenia dokonał JE. ks. 

yli koledzy i koleżanki, pardon... Koleżan- gr, 
ki i koledzy, nie czekajcie bezczynnie. Szu- SOJA) nawołując 
kajcie. Wkradajcie się między starszych, oni С przemówieniu swem do ofiarności. 
Was czekają. Zdobywajcie Rzeczpospolitą Chcąc dać dobry przykład JE, zadek- 
a a od pierwszego roku. larował sam tysiąc złotych. 
Nie czekajcie lat, by wejść w mią, gdy już а 
trzeba ją będzie opuszczać. Nie ogłądajcie 2 p R U 
tylko sceny, bądźcie sami aktorami. A ja.. pP. prezydent FolejewSki, taw- 
„a wam nieco uchyliłem zasłony i pokazałem nik Maleszewski, naczelnik Jocz oraz 
RE Teiko an ać popełni- liczni przedstawiciele społeczeństwa. 

pako "cd dat key s si, aro ię : > je 

leszy Magistrat zobowiązał się opła- 
cać 30 zł. miesięcznie za każdego 
ulokowanego w schronisku żebraka, 
a nacz. Jocz przyobiecał poczynić 
starania w Ministerstwie aby ;zwróciło 
sumę wydatkowaną na remont lokalu 
oraz subsydjowało odremontowanie 
dwuch następnych sal co pozwoliło 
4 e przytułku następnym 

Zebrakom, 

‚ Z chwilą zrealizowania tego pro- 

jszą, dochodzi do ostatecznej konkluzji: jektu, dotycząca Wilno klęska žebrac- 
„Musimy znaležč wreszcie tę oś centralną twa zostanie całkowicie prawie usu: 
| życia, tę a: dla której go- nięta. Zadaniem Komitetu będzie teraz 
towi ziemy żyć, czy też złożyć jej wSZY- cf, i > i 
stko w ofierze”. Na te wnioski zgodzić się DEE aid Žž Pa jest 
można, ale... Ale w końcowych wynikach "SeCczywiScie pozbawiony możności za- 
nie widać jakoś drogi do szukania tej idei. robkowania i może być umieszczony 
I stąd artykuł ten jest tylko „poniekąd” ide- w schronisku. 
owy — brak jest w nim skonkretyzowanej 
ideologji. Jest to specjalnie jaskrawe, gdyż S Žebracy, wę i a zabraknie 
będąc wstępnym artykułem w pierwszym ""Ie]JSCA W SCHFONISKU otrzymają Spe- 
numerze pisma, stanowi on niejako program cjalne legitymacje uprawniające do 
ideowy, linię wytyczną „Głosu Akademika". żębrania. Każdy z ofiarodawców bę- 

dzie mógł skontrolować przy pomo- 

naradach. Nic nie można dowiedzieć się kon- 

  

   

     

  

Pracownik. 

Ź pod fłoczni drukarskiej 
Głos Akademika. — Dwutygodnik War- 

szawa, ul. Nowy Świat 21—4, redaktor 
Wacław Zagórski). Ton zasadniczy i ponie- 
kąd ideowy nadają pismu dwa pierwsze ar- 
tykuły: „Myśmy przyszłością narodu* i 
„Bratniakami winni rządzić rzetelni samiąpo- 
mocowcy wybrani przez ogół akademików”. 
Pierwszy, dość ostro krytykując młodzież 

     

Drugi artykuł przedstawia smutny stan 
działalności „Bratniaka* warszawskiego i 
rzuca kiłka myśli wcale trafnych, a w każ- 
dym razie zasługujących na uwagę. Autor 
artykułu stwierdza m. in. iż z szeregu przy- 
czyn 'w wyborach do zarządu Br Pom. nie 
biorą udziału wszyscy jej członkowie i żąda, 
by dla Zaradzenia temu usunąć owe wybory 
z walnego zebrania, przez co zmniejszyłyby 
się takie walki polityczne na zebraniach. 
Dalej autor żąda wyborów proporcjonalnych 
a nie jak dotychczas systemu list wybor- Ą x z > 
czych. ‚ dzaju konferencyj ciągle mają miejsce 

„Na tem kończy się jako tako poważna tem szereg faktów, które Świadczą o 
część pisma. Niestety dalej ton pisma zaczy- 
na do złudzenia przypominać sensacyjne 
„czerwoniaki*. Dla przykładu króciutki prze- 
gląd tytułów: 

— „Stypendja dają, ае — jak zwykłe 
— głodowe*. „Tajemnica pieczątki tramwa- 

konierencja graniczna polsko:litewska. 
iż należy przedsięwziąć jakieś kroki 

całą konferencję sprowadzić na pole 
chwilę momenty ogólno-polityczne i 

  

   

  

„Bzdury“, „ i i й es edona“ obwiepola: dal służba patrolowa zarówno polska 
wprost nadzwyczajny „przebój numeru*, ów łości 5 metrów od linji granicznej, czyli żołnierze obydwuch 
anons: „W następnym numerze „Głosu być wzajem od siebie oddaleni o 10 metrów. 

  

Akademika ukaże się sensacyjny artykuł 
p. t. „Kompromitacja za 7000 zł.". Treść ar- 
tykulików jest godna tytułów. Dziwimy się 
temu tonowi. Piszę „Głos Akademika* we 
wstępnym artykule, że młodzież musi się 
kształcić, by później umieć kierować nawą 
życia społecznego i państwowego. |, jak 
twierdzi autor artykułu, dziś „cały zapał 
młodzieńczy można b. efektownie  wyłado - 
wać w krzykactwie, tumultach, czy nawet 
w zwykłych bójkach. Ale jakież wartości 

  

KRO 
  

    

    

  

  

duchowe przyniosą ze sobą ci ludzie, gdy iQ IK. 
wejdą do pracy publicznej w starszem 2 ROA 
łeczeństw Przyniosą ze sobą zacietrze- 24 Driś Wschód sł. g. 6 m. 08 
wiernie, rozwydrzenie partyjne, które wpaja : 
się im na każdym kroku, Roo, peznyd Rafała Ar. Zach. m. © g, 16 m. 02 
ne krzykactwo” etc. . ; „jutra 

Am Darka možna doskona- į Kryspina 
"mesč do samego „Giosu Akademika“, | 77%" 

Jego redakcja również przygotowuje się do - Bpostrzeżenie EE z przyszłej pracy społecznej, publicystycznej. Meteorologii U. 5. В. 
Czyż gdy młodzi wejdą do starszego spole- z dnie 23 X. 1929 r. 
czeństwa nawet pisma ideowe przyjmą for- 
mę „Expressow“? sj   ciśnienie | sg 
‚ ‚ Trzeba przyznać, że pod względem tre- frodnie w m ! 
ści pismo jest dość urozmaicone. Ale nie tak 
już zmowu, by wydając zaledwie pierwszy 
numer twierdzić: „Pisma, dającego w żywej 
i ciekawej formie obraz całokształtu życia 
akademickiego w danej chwili i opierające- 
go swój byt i rozwój na poczytności do- 
tychczas w Polsce nie było. Stan ten uległ 
zmianie dopiero z chwiłą ukazania się pierw- 
szego mumeru „Głosu Akademika". Dziw- 
nie brzmią te tak pewne siebie słowa.  Je- 
szcze dziwniejszym się staje fakt zupełnego 
przemiłczenia nawet pokrewnej ideowo „Gło 
sowi Akademika* „Kuźnicy, stojącej odeń 
znacznie wyżej, a z której „Głos Akade- 
mika" tyle zapożyczył. 

‚ Jeszcze słówko. „Głos Akademika* za- 
mieścił artykulik p. . „Akademicka wolna 
trybuna nie jest wolną trybuną”. Autor ar- 
tykuliku twierdzi, że już dawno wątpiono 0 
„wolności tej trybuny, mówi, że mamy 
własną redakcję, że „cały szereg ideologicz- 
nych i politycznych ograniczeń* czyni z 
„Wolnej Trybuny* trybunę „Odrodzeniow- 
cėw“. I konczy konkluzją:,,Przeciež tytuł w 
obecnem brzmieniu miał rację bytu, dopóki 
mógł kogoś wprowadzić w błąd. Teraz — 
psu na budę się nie zda”. 

„Pomijając iście wersalski ton artykułu 
stwierdzamy że: : 

a) autor nie znał zupełnie „Wolnej Try- 
buny“ zesziego roku, skoro nie wedi że 
jest ona kierowana przez Odrodzenie (a mi- 
mo to poważył się pisać o nieznanych dla 

> 5 . 
įestešmy w dalszym ciagu „Woln: 

Ties choć A pewnemi aka ! 
„nasze „polityczne poglądy” ograni- 

czyły się zaiste do aa a „Iojal- 
CZ stosunku do państwa polskiego”. 
GO może s mniej tego? E 

„awe jest bardzą, iż wiele organizacyj 
politycznych bardzo ostro DS POWA 
s EE (patrz „Spryciarze — niedojdy“). 
s aż: że jest to wyraz mylnego sądu, iż 
= Gano. Organizaują polityczną, sądu, który 
> ua jeszcze gdzieniegdzie. Inaczej sobie 
s wytłumaczyć nie umiemy. Bo nie 

cacemy przypuszczać nawet, iż ci którzy tak 

Temperatura | 
średnia 

Opad za do 
bę w mm. 

+ 490     

1i pół 

—
 
е
 

Wiatr 
przeważającj 

Uwagi: pochmurno. 
Minimum za dobę + 2C 

Maximum za dobę + 9 < 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— (у) Powrót p. wojewody. W dniu 

wczłorajszym powrócił z Warszawy i objął 
urzędowanie p. wojewoda Raczkiewicz. W 
poniedziałek p. wojewoda wziął udział w 
obradach zjazdu wojewodów, a we wtorek 
przyjęty był przez ministrów: Staniewicza, 
Matuszewskiego i Prystora. 

‚ \ dniu wczorajszym złożył p. wojewo- 
dzie wizytę nowomianowany dyrektor okr. 
dyrekcji kolejowej w Wilnie p. inż. K. Fal- 
kowski. 

— (0) Kontruła i badanie mięsa 
wędlin i słoniny, wprowadzonych do 
obrotu na obszarze m. Wilna. P. Woje- 
woda Wileński zarządził co następuje: 

1) Wszelkie transporty mięsa surowego 
ze zwierząt rzeźnych, jak to: bydła rogate- 
go i cieląt, owiec, kóz, świń i źwierząt 
jednokopytowych, oraz wszelkiego rodzaju 
transporty wędlin i słoniny, niezależnie od 
ich wagi, wprowadzone w jakikolwiek spo- 
sób do obrotu na obszarze m. Wilna, winny 
być niezwłocznie dostarczone do miejsco- 
wej stacji kontroli mięsa w Wilnie przy ul. 
Ponarskiej Nr. 1, celem urzędowego spraw- 
dzenią lub zbadania. , 

2) Winni przekroczenia tych przepisów 
będą karani w drodze administracyjnej. 

Rozporządzenie powyższe wchodzi w 

Wschodni. 

  

  

  

ostro nas napastują są wrogami tej |. życie z dniem ogłoszenia w Wileńskim 

któr wyznajemy. — Nauki. Kościoła вн OO ka 
9 * — мек. — (0) Posiedzenie we о- 

Kuta misji Ziemskiej w Wiluie. Dnia 24 i 25 
października odbędzie się posiedzenie Okrę- 

Ze w 3 ; gowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 
k względów od nas niezależnych zmie Na porządku dziennym, m. in. sprawy 

miamy godziny urzędowania (lokal „Odro- następujące: 
dzenia”, Uniwersytecka 7—9) z 10—11 na 1) Kilkanaście spraw zatwierdzenia pro- 
12—1 we wtorki. Redakcja.  jektów scalenia na gruntach poszczegól 
          

dzie aprobowała projekt polski, zastrzegła jednak, 
władzom centralnym do potwierdzenia. 

NIKA 

W piątek dnia 25 ate 1929 r. za duszę 
P. 

Józefy Żukowskiej 
odbędzie się nabożeństwo żałobne o godz. 
po-Bernardyńskim, po nabożeństwie nastąpi 

5. 

cmentarzu po-Bernardyńskim. 
O czem zawiadamiają MĄŻ i DZIECI. 

Z SĄDÓW 

Jedna z wielu... 
Młoda Rocha Lanel, była jedną z wielu 

ofiar agitatorów komunistycznych nasła- 
nych dla tumanienia młodzieży, įktėrej tak 
łatwo przecież wmó'vić, że bolszewizm jest 
w stanie stworzyć raj na ziemi, a idea wol- 
ność, równość i braterstwo w życiu co- 
dziennym dadzą się tak wprowadzić, jak o 
tem głosili welcy teoretycy. 

Wciągnięta do szeregów Kompartji Za- 
chodniej Białorusi musiała zasłużyć sobie 
na zaufanie prowodyrów, którzy wykorzy- 
stywali ją do roboty niebezpiecznej, jak: 
przechowywanie nielegalnei bibuły i kolpor- 
towanie jej. 

Zwykły los początkującyh, rozentu- 
zjazmowanych „rewolucjonistów*, których 
rękami wyciągają z ognia kasztany (czytaj, 
dolary nadesłane z Mińska) dobrze ukryci 
przewodnicy. 

Prowodyrzy zostali  nieujawnieni, a 
mieszkanko Lanelówny. Ponarska 39, trafi- 
ło ra czarną listę policji. 

Rewizję zrobiono wtedy, kiedy właśnie 
przyniosła ona transport. 

Nie pomogły wykręty, zwałanie winy 
na „nieznajomego*, który prosił przenoco: 
wać i t. p. 

Sąd skazał Lanelównę na 4 lata cięż- 
kiego więzienia, a apelacja nie przyniosła 
zmiany. > 

Nauczona  smutnem doświadczeniem 
suo się snów „raju komunistyczne- 
go”. (y 
KERR ZYCIA OGRODZONE 

cy tej legitymacji, czy żebrzęcy za- 
sługuje na wsparcie. Systera ten unie- 
możliwi zawodowym włóczęgom upra- 
wianie swego procederu, a Wilnian 
oswobodzi od natarczywych oberwań- 
ców grasujących „dotąd bezkarnie. 

Zarząd Komitetu projektuje urzą: 
dzenie w następnych dwuch salach 
„domu pracy”. Tu osadzeni będą na 
mocy wyroków sądowych, żebracy i 

jwłóczędzy recydywiści. 
Są to dalsze projekty, obecnie 

cieszyć się możemy z tego co już zo: 
stało zrealizowane i co gwarantuje 
nam usunięcie plagi żebractwa. W. T. 

| ZNACZY ACC TOT L TIR TATTOO UKE CU SORKA TIA TI 

Graniczna konierencja polsko-lifewska 
W ubiegły wtorek odbyła się w rejonie powiatu wileńsko-trockiego 

Strona polska stanęła na stanowisku 
zdecydowane ażeby położyć kres ciąg- 

łym nieporozumieniom i zajściom granicznym, które, mimo częstych tego ro- 
„ Starosta Łukaszewicz wymienił przy- 
świadomie złej woli ze strony zarów- 

no poszczególnych funkcjonarjuszy litewskiej straży granicznej, jak też jej 
dowództwa. W odpowiedzi na to przedstawiciele władz litewskich usiłowali 

politycznej dyskusji, potrącając co 
terytorjalne, co w znacznej mierze 

utrudniało prace konierencji. Delegacja polska wysunęła projekt, żeby na- 
jak litewska odbywała się w odleg- 

stron muszą 
Delegacja litewska w zasa- 

- przedłożyć go musi 
b 

  

wsi. położonych w pow. Wileńsko-Trockim, 
o Dziśnieńskim i Oszmiań* 

skim. 
„ 2) Sprawy ustalenia wynagrodzenia za 

przejęte na rzecz państwa majątki: Olesz- 
czyńce, Szuty, Strabszczp:na i Szerje-Sesz- 
ki, gm. Mikołajewskiej, yow. 4Dziśnieńskie- 
go b. włąsność Franciszka-Leopolda Ko- 
rzeniewskiego. 

3) Sprawy zatwierdzenia projektów 
przymusowego zniesienia służebaości past- 
wiskowej, obciążającej dobra ziemskie  Ja- 
szuny, gm. Mało-Solecznickiej, pow. Wileń- 
sko-Trockiego. 

— (y) W trosce o zdrowie młodzieży 
szkolnej. Dowiadujemy się. że Ministerstwo 
W. R.i O. P, zadecydowało zorganizowanie 
specjalnego kursu dia lekarzy szkolnych 
(od 1- 15 grudnia). 

Kurs ten ma ną celu wskazanie leka- 
rzom szkolnym podstawowych zasad kon- 
troli nad zdrowotnością młodzieży w wieku 
szkolaym, zwalczanie zgubnych nałogów 
it p. 

WOJSKOWA 
— (a) Kto staje do zebrań kontrolnych. 

Dziś, 24 października do zebrań kontrolnych 
stają rezerwiści urodzeni w roku 1904 naz- 
wiska których zaczynają się na S. 

Jutro zaś stają również urodzeni w roku 
1904 z nazwiskami rozpoczynającemi się na 
de U 

POCZTOWA 

— (y) Karty zleceniowe do 1000 zł. 
Min. Poczt i Telegrafów zreformowało dła 
wygody sfer przemysłowo handlowych prze- 
pisy o t. zw. kartach złeceniowych służą- 

cych do ściągania wierzytelności  zaciąg- 
niętych nie w formie wekslowej. : 

Dotąd za pomocą tych kart zlecenio- 
wych można było ściągać długi do 100 Zl, 
a od 1 listopada r. b. maksymalna kwota 

os zwiększona zostanie do 
1 > 

— (b) Ruch pocztowy w cytrach. W 
ubiegłym miesiącu nadano z Wilna: listów 
zwykłych — 2904.34, listów poleconych — 
65139, listów wartościowych — 2341, zleceń 
pocztowych — 13083, dokonano wpłat na 

PKO. — 10660 na sumę 49312955 zł. na- 
desłano czasopism — 427,402, depesz — 
11786, rozmów międzymiastowych (telefo- 
BY było 16.658. 

tym samym czasie przyszło do Wil- 
na: listów zwyczajnych — 2.600.000, listėow 
poleconych — 57847,, listów wartościowych 
9771, zieceń poczttowych — 2126, dokona- 
no wpłat па Р.К.О. — 4014 na ogólną su- 
mę — 627650 zł., nadesłano czasopism 216, 
944, nadano depesz — 13499, rozmów tele- 
"fonicznych międzymiastowych i międzynaro- 
dowych zanotowano 25221, rozmów telefo- 
nicznych miejscowych — 1341.860. 

, AKADEMICKA. 
— Zarząd akademickiego związku spor- 

towego podaje do wiadomości, że z dniem 
1 października b. r. sekretarjat związku bę- 
dzie czynny we własnym lokalu (Św. Jana 
10) w poniedziałki, środy i piątki od godz. п0 2 * 

    

     

w
 

9ej rano w Kościele 
poswięcenie pomnika na 

| 
| 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

MAŁA ILUSTRACJA 
Temat, który w dzisiejszej przechadzce 

poruszam, nie jest aktualnym, Aktuałnoś: 
jego minęła dość dawno. Ponieważ jednak: 
w momencie, kiedy był aktuałnym, nie wy 
padało mi go, z ubocznych względów poru 
szać, robię to dopiero dzisiaj, traktując cz 
łą sprawę już tylko jako rodzaj ilustracji 
do pewnych naszych stosuneczków. 

Rzecz ma się w ten sposób: 
Wjazd na t.zw. Ryneczek Autokolski jesi, 

od strony ul. Antokolskiej, dość górzysty. 
na dodatek w miejscu, gdzie króciutka ulicz 
ka, na mapie zwaną Trynitarską, łączy Sir 
z Antokołską, przechodzi głęboki rynsztok. 
Trzeba widzieć wysiłek koni, którym wypad. 
przez ten głęboki rynsztok i górzystą ulicz 
kę przeciągać ładow ne wozy, 

l taka droga, taki przejazd znajduje się 
przy Rynku, na który dwa razy tygodniow. 
w ciągu okrągłego roku zjeżdżają wozy wic. 
skie na targi, taki przejazd znajduje się p 
drodze na Ryneczek przy którym budowe 
na jest, w iście amerykańskiem tempie, Miej 
ska szkoła powszechna, do której setki, a kte 
wie, czy i nie tysiące furmanek cegieł, wa- 
pna, gliny, dachówek i t.d. i t.d. zwieźć trze 
ba. 

Ale wszystko to razem wzięte uwagi b: 
niczyjej nie zwróciło, mówićby o tem nie 
warto było, gdyby mie pewne zdarzenie. 

Oto za pierwszą swą bytnością w Wi! 
nie, jeszcze we wrześniu, miał właśnie Pa 
Prezydent Rzeczypospolitej zwiedzić budr 
jącą się szkołę powszechną, pozatem Szpite 
Wojskowy i Kliniki Uniw. tuż obok mieszczą 
ce się. 

Kolejność zwiedzania ułożona została w 
ten sposób, że najpierw Pan Prezydent mie* 
obejrzeć szkołę a następnie pieszo już mia 
mdać się dla zwiedzenia szpitała i Klinik. 

Postanowionem tedy zostało, że wjaz:. 
na tereny mające być zwiedzanemi odbę- 
dzie się nie od strony uł. Sapiežynskiej, a 06 
strony. Ryneczku. 

I tu właśnie nastąpiło to, co na wstępi 
nazwałem ilustracją do pewnych maszych 
stosunków, mianowicie: zjechały  pachoły 
miejskie i w miejscu rynsztoku u wjazdu ne 
uliczkę Trynitarską położyły kilka kłód. 

Widać uważano, że wjazd na Ryneczetk 
nie jest w porządku, uważano, że trzeba go 
naprawić. 
„ „Ale nie koniec na tem. Kłody położono, 
już ten i ów z antokolan pomyślał w du 
chu, że nareszcie przypomniano sobie i « 
biednych koniach, mordujących się za każ 
dym przejazdem przez rynsztok, i że ten pre 
wizorycznie z kłód ułożony quasi mostek 
pozostanie. Gdzie tam! 

„Jeszcze Pan Prezydent Wilna naszego ©- 
puścić nie zdołał, a już nazajutrz zjechał; 
znowu pachoły miejskie i, w przeddzień uło 
żone kłody sprzątnęty, na wozy ułożyły i 
razem z niemi odjechały. 

Znamy wszyscy opowiadania, szeroko 
kursujące po prowincji o t.zw. podsypywa 
niu piaseczkem mostków przed przejazdem 
dygnitarzy państwowych. 

Uśmiechamy się, mówiąc o tym systemie 
konserwacji dróg w naszym kraju, systemie, 
który określić się da słowami: „od inspekcji 
— do inspekcji". Trzeba jednak oddać wła 
dzom powiatowym tą sprawiedliwość, że raz 
podsypanego piasku, z powrotem nie za- 
bierają. 

Pod tym wzgłędem nasz Magistrat wy- 
myślił rzecz łepszą, Bo mawet zdaniem jego 
potrzebne naprawy dróg miejskich, po prze- 
jezdzie dostojników państwowych, znosi. 

Już nie śmiać się z tego systemu trzeba 
ale nad nim płakać, Mik. | 

DIT ROEE ALTAS TNS 

UNIWERSYTECKA 
— (a) Przejście na emeryturę profeso- 

ra U.S.B. Z powodu przekroczenia przepi 
sowego wieku odszedł w stan spoczynku 
profesor U. S. B. Wincenty Lutosławski, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Przyjechał do Wilna i zamieszkał u 

ks. arcybiskupa Ojciec Van Oost Benedyk 
tyn opactwa św. Andrzeja z Belgji, który 
wygłosi w najbliższych dniach w : 
tecie odczyt na.temat: Św. Benedykt i jego 
dzieło. O godzinie i sali podamy wiadomość 
w Resrępar u ea „Słowa, ` 

— Zwyczajne zebranie Stowarzyszienis 
lekarzy Polaków odbędzie się w piątek, dnia 
25 października b. r. © godz. 20 w lokalu 
S Tow. lekarskiego (Zamkowz 

      

Na porządku dziennym m. in. sprawa 
zorganizowania pogotowia nocnego i spra. 
wa dalszego istnienia Stowarzyszenia. 

; RÓŻNE. 
— (a) Ruiny trockie będą 

ochraniane. Wobec ukończenia w 
najbliższej przyszłości przeprowadza: 
nych obecnie w zamku  trockim naj- 

niezbędniejszych robót konserwator- 
skich mających na celu uporządko- 
wanie historycznych ruin a zapobie- 
żenie tem samem zniszczeniu, zaszła. 
potrzeba ustanowienia na wyspie spe- 
cjalnego dozoru który miałby za za- 
danie stałe czuwanie nad ruinami i 
zabezpieczenie ich przed zanieczy- 
szczaniem. 

Władze wojewódzkie, do których 
w tej sprawie zwrócono się, wydały 
natychmiast polecenie ustawienia po- 
trzebnego dozoru. — 

— (b) Gość z Kowna na obra- 
dy żydowskie naukowe. Wczoraj 
rano litwini powiadomili nasze władze 
że z Kowna przybywa na granicę 
adwokat tamtejszy dr. Filkiensztejn, 
który chciałby być obecny na zjeździe 
oświatowym org nizowanym przez Zy- 
dowski Instytut Naukowy w Wilnie 
l pytali czy możliwem jest, by prze- 
szedł on granicę wpobliżu Wilna. 

Zezwolenia przekroczenia granicy 
dr. Filkensztejnowi udzielono i w pa- 
rę godzin potem przeszedł on па па- 
sze terytorjum na odcinku granicznym 
Orany wpobliżu strażnicy Dmitrówka. 

Filkensztejn zabawi w Wilnie przez 
trzy dni, to jest przez cały czas zjazdu. 

— (w) Czy Wilno śpi?* W loka- 
lu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem przy ul. Zawalnej I — odbyło 
się we wtorek dnia b. m. bardzo cieka- 
we zebranie dyskusyjne. : 

Referat główny na tem  zebraniu | 
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go B. B. poseł wileński p. Marjan Zyn- 
dram Kościałkowski. 

Po omówieniu sytuacji politycznej 
w państwie i przeprowadzeniu analizy 
działalności stronnictw politycznych 
oraz rządów z przed maja 1926 r. i po 
majowych, poseł Kościałkowski z wła- 
ściwym mu sentymentem zaczął mó- 
wić na temat tal: nam tu wszystkim 
bliski, na temat Wilna. W konkluzji 
swych trafnych wywodów szanowny 
prelegent wypowiedział zdanie, godne 
zewszechmiar szerszego omówienia: 
Wilno śpi, pragnę byście mnie państ- 
wo przekonali, że tak nie jest. 

Było to hasło do dyskusji, która z 
miesca stanęła na poziomie b. wyso- 
kim. Trudno w notatce sprawozdaw- 
czej — przytoczyć szereg wysoce cha- 
rakterystycznych wywodów osób, któ- 
re przemawiały. 

— (v) W pietnastą rocznicę 
wymarszu artylerji. W dniu 31 paź- 
dziernika i 1 listopada r. b. odbędzie 
się w Wilnie zjazd artylerzystów puł- 
ków legjonowych. 

Organizacją zawodów zajęło się 
dowództwo | p. a. p. Leg. jako pó:- 
ku będącego w prostej linji spadko- 
biercą formacyj legjonowych. 

Formowanie oddziałów artyleryj- 
skich rozpoczęto we wsi Przegorzały 
pod Krakowem. Oddział uformowany 
wówczas przez porucznika (obecnie 
generała) Rożena nie posiadał armat 
ani koni i pierwsze ćwiczenia odby: 
wały się w ten sposób, że z ludzi po- 
sprzęganych sznurkami fiormowano 
zaprzęgi działowe, i z taką „bateiją”' 
przeprowadzano ćwiczenia. 

Armaty i ekwipunek otrzymano w 
pierwszych dniach października 1914 
roku. Około 25 tegoż miesiąca wy: 
ruszono w pole. Za kilka dni dwie 
baterje przyłączone do | Brygady 
były już w ogniu. 

Zbliżająca się uroczystość zorgani 
zowana zostaje w celu uczczenia na: 
rodzin artylerji dzisiejszej armji pol- 
skiej, 

— (b) Spadkobiercy iabrykanta 
szwedzkiego. Od dłuższego czasu wła- 

dze szwedzkie poszukiwały spadko" 
biegców zmarłego w Sztokholmie fa- 
brykanić nazwiskiem Rabinowicz, któ- 

ry zostawił spadek w wysokości 20 
tys. dolarów. Wieść o tem dotarła do 

Wilna i zamieszkująca tu rodzina Rar 
binowicza przypomniała sobie o krew* 
nym, który przed laty wyjechał do 
Szwecji. Ža pośrednictwem poselstwa 
przedłożono potrzebne dokumenty i w 
rezultacie spadek przeszedł na ich wy- 
łączną własność. 

Rabinowicz — spadkobierca jest 
to niezamożny żyd pracujący w dozo- 
rze cmentarnym. ы 

; оКИ — a 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzi- 

siejsza premjera „Maman do wzięcia* oto 

tytuł dzisiejszej premjery, która ukaże się 

na scenie w teatrze na Pohulance. „Maman 

do wzięcia” obok wałorów artystycznych 

posiada niezaprzeczony humor oraz bajecz- 

ne typy, co sprawiło, że w Poznaniu przy 
wyprzedanym teatrze grana była sto kilka- 
naście razy z rzędu. Jedną z ról głównych, 
a mianowicie kresowego ziemianina kreuje 
dyr. Zetwerowicz, na czele doskonale zgra- 

nego zespołu. Sztuka grana jest bez Sufle- 
ra. Do sztuki tej przygotowano nową 

oprawę dekoracyjną. W akcie 3 akcja to- 
czy się w wagonie kolejowym. 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś powtó- 

rzenie wczorajszej premjery świetnej lek- 

kiej komedji Crosseta i Flersa „Powrėt“, 

która zyskała ogółny poklask i uznanie. W 

„Powrocie“ zajete są najlepsze siły zespo- 
łu z p.p. Ceranką, Wyrwiczem -Wichrowskim 
Ziembińskim i Detkowskim na czele. Sztuka 
grana jest bez suflera. 

'edstawieriie po iniiowe. Jako 
przedstawienie szkolne grane będzie w so- 
botę najbliższą w teatrze na Pohulance ar- 
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QSTEN SMOLL. 

% i pogoni za widmem 
Lazard siedział w głębokim fotelu, 

odwrócony plecami do drzwi. Z za 

poręcza fotelu widać było tylko gór- 

ną część głowy. Nogi miiał wyciągnię- 

te w stronę palącego się kominka. 

Obok, na małym stoliku, stała lampa, 

osłonięta niskim czerwonym abażur 

„sem. Wąziutkie pasemko dymu uno- 
sito się ku sufitawii. Hrabia czytał. Na 
stoliku, koło lampy, leżała paczka 
listów i papierów. Na prawo widać 
było otwarte drzwiczki kasy Ognio- 
trwałej. 

Tego było dosyć. Wszystko prze- 
szło oczekiwania Dana. Hrabia najwi- 
doczniej czuł się zupełnie * bezpiecz- 
nym. Najmniejszy niepokój nie zakłó- 
cał jegaw ypaczynku. 

Dan dopiero potem zdał sobie spra 

wę z tego, że musiał stracić doko 
dwuch minut, aby otworzyć cicho 
drzwi. 

Nigdy w życiu nerwy jego nie Бу- 
ły tak naprężone. Wreszcie drzwi się 
otworzyły. 

Bezdźwięcznie, jak cień, prześlizg- 

nął się do gabinetu i zamknął drzwi 
za sobą. 

Lazard poruszył się w pokoju i coś 
niechętnie mruknął po francusku. Ja- 
kieś zdanie w dyplomatycznych do- 
kumentach, wywołało niezadowolenie. 

Nachylił się nad listem, który miał w 
ręku. 

- Dna zatrzymał się na pół drogi do 
fotelu i zatrzymał oddech. Zaczął po- 

suwać się zgarbiony, kocim krokiem, 

aby w razie odwrócenia się, hrabia nie 

dostrzegł go za wysokim poręczem fo- 

tela. Biała, wypieszczona dłoń hrabie- 

go, zaczęła szukać czegoś między pa- 
pierami, leżącemi na stoliku. 

Lazard był tak pochłonięty swą 

cydzieło A. Mickiewicza „Dziady” po ce- 
nach najniższych. W niedzielę o godz. 3.30 
w obu teatrach odbędą się przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych. W Te- 
atrze na Pohulance „Rewizor* Gogola, w 
Lutni zaś „Powódź* Bergera. 

— Recital Janiny Hepnerowej. W nie- 
dzielnym poranku w teatrze Lutnia (dnia 
27 b. m.) wystąpi znakomita  wirtuozka, 
brawurowa pianistka, Janina Familier Hep- 
nerowa. Ostatnie sukcesy artystki na kon- 
certach w Warszawie zapowiadają niemniej- 
sze powodzenie w Wilnie. Początek koncer- 
tu o godz. 12 w południe. Bilety zawczasu 
do nabycia w kasie teatru Lutnia od godz. 
11—9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Władczyni miłości. 
Heljos — Miłosny szept nocy. 

Lux — No ay. Casanova. 
Światowid — W wirze Paryża. 

Wanda — Skrzydła. 
Eden — Trędowata. 3 
Piccadilly — Rapsodja węgierska. 

Ognisko — Romans księżniczki (Niczy- 

je dzieci i 
Kino Miejskie — Ostatnia kKarawaja. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— (c) Podrzutek. Przy ul. Konarskiego 

64 znaleziono podrzutka — chłopca w wie- 

ku około 3 tygodni. Przy podrzutku była 

kartka w języku żydowskim. 

— (c) Ża dobę ubiegłą zanotowano w 

Wilnie 76 wypadków. W tem kradzieży 6, 

wykroczeń administracyjnych 44, zakłóceń 

spokoju i nadużycia alkoholu 18 i innych 

dnobnych 8. a 

1 Melina ztodzieįska — handlem wód 

ką. Policja przeprowadziła rewizję w zna- 

nej melinie złodziejskiej Szopena 2, gdzie 

ujawniono prowadzony na szeroką skalę han 

del wódką naturalnie nielegalny. 
c) Zatrzymanie uciek jerki. z Lit- 

wy. W zajeździe Altera Morejny przy ulicy 

Szopena 5 zatrzymano Annę Jascewiczów- 

nę przybyłą nielegalnie z Litwy kowieńskiej. 

— (c) Wypadek podczas prłacy. Na 

Wilczej Łapie podczas przesuwania wago- 

netki naładowanej ziemią został przygnie- 

ciony zatrudniony przy prowadzonych robo- 

tach ziemnych robotnik Aleksander Antono- 

wicz. Ze złamaną nogą odwieziono go do 

szpitala św. Jakóba. i : 

(c) Zamach samożójczy młodej 
dziewczyny. Wczoraj w dzień otruła się jo- 

dyną i spirytusem acetylonowym 19-1etnia 

Michalina Gajdelisówna, zamieszkała przy 

ul. W. Pohulanka 36. Desperatkę w stanie 

dość ciężkim ulokowano w szpitalu żydow- 

skim. o 

— (c) Przygoda emigranta rosyjskiego. 

Zamieszkujący chwilowo w hotelu „Lwów 

emigrant, rosyjski Grzegorz Demenko będąc 

na kolacji w restauracji przy ul. Beliny 16 

został okradziony z portfelu, w którym znaj- 

dowalo się 700 zł. Kradzieży dokonały dwie 

nieznane z nazwiska kobiety, które w ten 

sposób odwzajemniły Demenko za zaprosze- 

nie spożycia wspólnie kolacji. 

c) Kradzież owsa wojskowego. Na 

szkodę 3 pułku artylerji ciężkiej skradziono 

250 klg. owsa. я A 

Po pewnym czasie owies odnaleziono 

w jednem z mieszkań przy ul. Katwaryjskiej 

71 i zwrócono właścicielom. i 
— (c) Zagadkowe zniknięcie woźnicy. 

Onegdaj w nocy w lesie, w pobliżu stacji 

kolejowej Olkieniki przejeżdżający drogą 

mieszkaniec pobliskiej wsi Puszkarnia zna- 

ł błądzącego konia zaprzężonego do wozu 

chłopskiego. . й 

Mimo skrzętnych poszukiwań  właści-- 

ciela konia dotychczas nie odnaleziono. 
Wobec braku jakichkolwiek śladów na- 

razie nie sposób określić co się nim stało. 

— (c) Tragiczna śmierć kierownika po- 
ciągu. Na szlaku Dukszty—Turmonty na 
5 kim. od Dukszt wypadł z budki umieszczo- 

nej na buforach kierownik pociągu Adolf 

Tubis. Nieszczęśliwy trafił pod koła pociągu 
i ponióst śmierć na miejscu. 

— (c) Sprawki występowicza. Zatrzy- 
many onegdaj małopołanin Antoni Skała 
okazał się sprawcą nietylko włamania do 
zakładu fryzjerskiego Snitkina przy ul. Nie- 
mieckiej 26, lecz ponadto dokonał on kra- 
dzieży łącznie z innymi ujawnionymi już 
sprawcami kradzieży u porucznika Tobań- 
skiego przy ul. Kalwaryjskiej 96 o okradze- 
niu którego w swoim czasie  donosiliśmy. 
Wspólnikiem Skały w tym ostatnim wypad- 
ku był ordynans Tobańskiego nazwiskiem 
Teodorow i znany złodziej Antoni Mikuto- 
wicz bez stałego miejsca zamieszkania. 

— (c) Dziecko wpadło pod wóz, Na ul. 
Zawalnej wpadła pod wóz 7 letnia Aniela 
Ławrynowiczówna (Zawalna 21) córka wła- 
ścicielki sklepu wódek. Dziecko uległo ogól- 
nym potłuczeniom. Zwracanie uwagi rodzi- 
com na pozostawianie dzieci bez opieki wi- 
dać nie odnosi skutku. 

prasą, że gdyby nawet podłoga, pod 
krokami Dana trzasnęła, nie dosłyszał- 
by tego. 

D'am wyciągnął rękę z probówką z 
gazem. 

Lazard nie poruszył się. Myśli je- 
go były zbyt daleko. Zajęty treścią 
listu, zapomniał o najbliższem otocze- 
niu. A zresztą wszystko stałó się zbyt 
prędko. Zauważył tylko, że szczupła, 
bronzowa dłoń ukazała ię nagle pomię 
dzy jego głową a ramieniem a jakiś 
delikatny, łodkawy zapach zalokotat 
jego nozdrza. 

Ujrzawsz przed swym nosem pal- 

ce, trzymające jakiś biały przedmiot, 
hrabia Lazard przez chwilę patrzał na 

nie, nie mogąc zrozumieć skąd się 

wzięło do dziwne przywidzenie. Byt 

tak oszołomiony, że nie mógł się po- 
ruszyć. 

Wreszciew yprostował się i chciał 
wstać. W tej chwili Valmon Dan ścis- 
nął kruche szkło i rozbił je. Cicho 
gwizdnął gaz, wyrywając się nazew- 
nątrz. Działanie jego było natychmia- 
stowe. Twaz hrabiego Lazarda ska- 
mieniała nagle, źrenice rozszerzyły się 
jak ciężki wór opadł ćałem ciałem na 
fotel. Lazard wciągnął momentalnie 
całą partję gazu. 

Z rąk jego wypadły papiery. Dan 
pochwycił je, by mie upadły z hałasem 
na podłogę. Zręcznie usadził bezwład- 
ne ciało w wygodnej pozie, ułożył na 
kolanach papiery, przejrzawszy je naj- 
pierw. Rozbite szkło wrzucił do ognia. 

Szybko przejrzał dokumenty, leżą- 
ce na stoliku i w myśli podziękował 
Bogu, że nie potrzebował długo szu- 
kać. Każda sekunda była drogą. Dzia- 
łanie gazu nie trwało długo. Miał za- 
ledwie kilka minut, w ciągu których 
trzeba było.... Ale właśnie, na szczęś- 
cie nic nie trzeba było szukać: potrzeb 
ne mu dokumenty leżały na stoliku. 
Widocznie Lazard porządkował, swe 

з о мо 

— (c) Pechowy autobus. W ubiegły 
wtorek na drodze pod Sołami jadący do 
Wilna autobus kursujący stale na linji Wil- 
no—Radoszkowicze z powodu nagłego pęk- 
nięcia tylnej osi uległ katastrofie. Samochód 
nagle przechylił się na bok, lecz na szczę- 
ście obeszło się bez wypadków. W parę 
godzin potem, ten sam autobus mijając 
Oszmianę wpadł na furę, którą poważnie 
uszkodził. Następnie już w pobliżu Wilna 
na 10 klm od miasta nastąpiła nowa kata= 
strofa. Koń chłopski wpadł na autobus wy- 
bijając dyszlem szyby. Odłamkami szkła z0- 
stał ranny mieszkaniec Lebiedziewa nazwis- 
kiem Wajner. Wkońcu już na Lipówce zno- 
wu jakaś fura zawadziła o pędzącą maszy- 
nę. Wóz został przewrócony i uległ uszkodze 
niu. Syci „wražen“ pasażerowie przybyli 
do Wilna z kilkogodzinnem opóźnieniem. 

SI GTR STONIO 

RADJO. 
Czwartek, 24 października 1929 r. 
11.55—12.05: „Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu i komunikaty 'meteorologicz- 
ne. 12.30 — 14.00: Transm. z Warszawy. 
Koncert dla młodzieży z Filharmonji War- 
szawskiej. 16.55—17.15: Program dzienny 
i chwilka litewska. 17.15—17.40: Transmisja 
z Warsz. „Wśród książek”.  17.45—18.45: 
Transm. ż Warszawy. Koncert. 18.45—19.10: 
Pogadanka  radjotechniczna. 19.10—19.40: 
Audycja wesoła „W prawdziwym Berlinie" 
Ш fragment z powieści Lejkina. „Nasi za- 
granicą* w wykonaniu Zesp. Dram. Rozgł. 
Wil. 19.40 20.05: Program na piątek, sygnał 
czasu z Warszawy i rozmaitości. „20.05— 
20.30: Przegląd filmowy. 420.30 — 24.00: 
Transmisja z Warszawy. Koncert, pogadanki, 
komunikaty i muzyka taneczna. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
23 października 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,89, 8,91, 8,87, 
Belgja' 124,70, 125,01, 124,32, 
Kopenhaga 238,92, 239,52, 238,32 

Budapeszt 155,84 156,24 155,44 

Holandja 359,41 360,31 358,51 
Londyn 43,49,5 43,60, 43,39 

Nowy-York 18,90 28,92 8,88 

Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 35,12 35,20,5 35,03 

Praga _ | | 2641, 2647, 26,35, 
Szwajcarjaj 172,77, 173,20, 172,34, 

Bukareszt 53125 53137. 53113 
Stokholm į: 239,69, 240,29  _ 239,09 
Wiedeń '125,30 125,61, 124,99 

Węgry 155,57 _ 165,97 155,7 
Włochy 46,72, 46,84, 46,60, 

Marka niemiecka 213,19, 

Gdańsk 173,05. 
Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 117.50  Prem- 
jowa dolarowa 64.— 5 proc. konwersyjna 
50,50. 6 proc.dolarowa 80—. 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,25. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obii- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,—. 
8 proc. warszawskie 68,—.5 proc. warszaw- 
skie 51. — 8 proc. Łodzi 58,90 . 5 proc. 
Sieolec 42,—. 8 proc. obligacje T. K. 
Ziemskiego 96, Stabilizacyjna 83.50. 5 proc. 
Radomia 43 7 proc. ziemskie dolarowe 78 
4 proc. ziemskie 41 

Akcje: 

Bank Polski 166,50 —,— Powszechn) 
Kredyt —. Związek Spółek Zarobkowycj 
—,—* Puls —. Elektrownia w Dąbrowie 
85, Cukier 29. . Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 19,— Norblin 90. Ostrowiec 83. 
Starachowice 22— Zieleniewski 82,— 
—80. Heaberbusch 225—.Węgiel 67.50 Paro- 
wozy 25, Borkowski —. Spiess 130. 
Lilpop 28.50 Zachodni 71.25 Kijewski 90. 
Klucze 8.50 IM em. 73.50. Siła i Światło 
120 Firley 51. Bank Dysk. 127. Nobel14,25 
Rudzki 31,50 Haberbusch 100. Bank Hand- 
owy 119,—. 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 23 października 1929 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjed. 8,87 i pół 

Czeki i wpłaty. 

Londyn 43,45 т 
Papier. procentowe państw. 

5 proc. Pożyczka Premj. ser. Il 1926 r. 
5 dol. — 63 i poł=w złotych. 

Akcje. 
Wileński Bank Ziemski Zł. 125—168 i pół 

—. 

papiery, wilją zakończenia olbrzymiej 
i bardzo ryzykownej afery. Wszystkie 
dokumenty, podpisy i listy, odnoszą* 
ce się do tej i do innych spraw były 
tutaj na stoliku. 

Jedne z nich były napisane po fran- 
cusku, niektóre po włosku, większość 
po angielsku. Dan rzucił okiem na te 
papiery i zorjentował się momentalnie 
w piekielnych machinacjach hrabiego. 

Listy agentów z Berlina i Wiednia 
wyjaśniały jeszcze jaśniej całą sprawę. 

Od miesiąca już ciągnące się per- 
traktacje zostały zakończone. Pozo- 
stawało teraz odebranie ogromnych 
sum z banku. Oszuści mieli otrzymać 
z banku odrazu dwa miljony funtów 
sterlingów, z iktórych połowa, według 
układw przechodziła do kieszeni La* 
zarda. 

Była to pożyczka dla państwa, 
znajdującego się pod _ protektoratem 
wielkiego imperjum. Obrady toczyły 
się za pośrednictwem poselstwa, któ- 
rego przedstawicielem w Londynie był 
hrabia Lazard. Gwarancje, które 
przedstawiał były bardzo poważne i 
solidne, ale pozbawione wszelkich re- 

alnych podstaw. 
Pożyczka taka, jaką przedstawiały 

dokumenty była jawnem oszustwem. 
Przedewszystkiem jasnem było, że 
wierzyciele nie dostaną ani pensa. Ale 
oszuści zostaliby miljonerami na całe 
życie, przytem uniknęliby odpowie- 
dzialności prawnej, ogłaszając ban- 
kructwo... Miljoner Lazard pozostałby 
w Anglji wyrażając oburzenie swe z 
powodu wciągnięcia goa w tak niepew- 
ną operację, a oburzeniem tem wywo” 
łałby współczucie i szacunek u wszyst- 
kich. 

Gdy wreszcie ogłoszą bankructwo, 
jedynym człowiekiem, na którego spad 
nie hańba i oburzenie, na którego 
zwrócone będą oczy wszystkich posz” 
kodowanych, będzie minister skarbu 

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 24 do 27 października 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Osfafnia Karawana 
Dramat w 8 aktach. W roli głównej: JACK HOLT. Nad program: „UCIEKŁA MU PRZEPIÓRECZ- 
KA* Komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-€j. 

Następny program: „CÓRKA PUŁKU”. 
  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Kapryśna... 
Przepiękna 

Cudna historja kochających serc, miłości i poświęcenia, FILM. KTÓRY OCZARU 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

LIL DAGOVER 
Przemjera! 2 godziny upojenia umysłów! Najświetniejsza para kochanków. Żywiołowa.. Słodka.» 

i niezrównany amant JON STUWE zachwyca, 
dramacie salonowo*erotycznym 

„Miłośny szept nocy 
wzruszą i czaruje w 

JE WSZYSTKICH! 

  

Dziś! Zespół koryifejów ekranu GRETA GARBO, JOHN GILBERT, LEWIS STONE i DAUGLAS 
KINO-TEATR  FAIRBANKS igr. w przebojowym obrazie pełnym zmysłów i  ariośa, który zachwyci i ocząruje całe Wilno 

„HOLLYWOOD" „Władczyni miłosci< 
Mickiewicza 22. Dramat nowoczesnej kobiety prawdziwej córy XX wieku, kióra bez zastrzeżeń i zbyt pochopnie szła na 

spotkanie współczesnego życia. Specjalną ilustrację muzyczną wykona ORKIESTRA KONCERTOWA 

jako! 
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PR E AS BA BR Doktor. MEdyCYKY T y 

R LEKARZE B „P. Mienieki | 
NRB SKÓR ZES GB skorno-S) il, Uni- 

| wersytetu S. B. 
DOKTOR | po powrocie wzno- 

A.Blumowicz wił przyjęcia. Wi- 

Choroby weneryczne, 

leńska 34 m. 3. 
Przyjm. od godz. 

skórne, i syfilis. Przy- 
įgcie: Od 9-1 13—7. 

kliniki 

  4 7 po pot. 

Doktór-Medycyny 

p UKIEWI 
ul. Wielka 21. S bob 

ul. (Telef. 921). — skórne i płciowe, 

  

DOKTOR 
i i od 5—7 p. p. 

Iauryłkiewiczowa KL 
przyjmuje od. 11 Bokfór.Medytyny 
i od 5—6. r 
skórne, leczenie wło- A. BYMBLER 
sów, operacje kosme- 
tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi- 
leńska 33 m. 1, — E ogg 

  

aeryczne | 
głciowe. Elektrotera- 

  

DOKTOR 
h. GIŃSKERE 

choroby veneryczne 
syfilis_ i skórne. uł. 
WILEŃSKA 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8do 1 iod 5do 8 

  

DOKTOR 
D.ZELBOWIEŻ 
CHOR WONOLYCZA, 
sylliis,  marządów 
moczowych, od 9 
—i, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapia 
(diatermja). 

Kobieia-Lekarz 

Teldonitzoda 

Racjonalneį Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
l (l kobiecą kon- 

[ | serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i brakie 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 

KCBIECE, WENE- | smetyki racjonalnej. 
RY£ZNE. NARZĄJ | Codziennie od g: 10—8 
DÓW MOCZOW, W. Z. P. 43. 
od 12-21 Od 46, | —— 
al. Mieklevicxa 24, Urodę.<255 

е doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy. 

Dr. POPILŚKI Regulacje i trwałe 
choroby skórne i we- przyciemnianie brwi. 
meryczne. Przyjmuje Gabinet _ Kosmetyki 
od godz. 10 do li od Leczniczej „CEDIB* 
5—7 p.p. W.Pohulan- J. Hryniewiczowej. 
ka 2, róg Zawalnej Wielka 18 m. 9. Przyj. 

W.Z.P. od g' 10—7. 

  

    
państwa, które zaciągnęło pożyczkę. 

Ale do tego czasu minister poda 
się do dymisji i ucieknie do kraju, w 
którem trudno jest odszukać zbrodnia- 
rza.. Przyjmie go jedna z południo- 
wych republik amerykańskich. Władze 
otoczą go opieką, pod którą będzie 
mógł swobodnie korzystać ze zrabo- 
wanych skarbów. | 

W niedużej tece, zawierającej naj” 
ważniejsze dokumenty, Dan znalazt 
rozwiązanie zapytania, dlaczego La- 

zard tak bardzo był zaniepokojony. 
Oto nie mógł on uciec z Londynu 
przed dniem jutrzejszym, gdyby nawet 
grożące mu od Dana niebezpieczeń- 
stwo było jeszcze większe, gdyż właś- 
nie na ten dzień wyznaczony był ter- 
min ostatecznego podpisania pożycz- 
ki, bez której to formalności cała ma- 
chinacja przepadłaby bezpowrotnie i 
mogłaby być łatwo wykryta. Wywo- 
łaaoby o bowiem duże zamieszanie w 
sterach dyplomatycznych i pobudziło 
podejrzenia. Skandal byłby niebywały. 
Właśnie nazajutrz miały się skończyć 
pertraktacje i Lazard miał podjąć pie” 
niądze. 

Olbrzymią tę sumę miał mu wypła- 
cić Bank Angielski, stufuntowemi ban- 
knotami. W ten sposób miljony mogły 
się łatwo pomieścić w niedużej wa- 
lizce ręcznej. 3 

Gdyby Lazard nie podjął pieniędzy 
znalazłby się między dwoma ogniami. 
Stojący za jego plecami „przyjaciele 
nie przebaczyliby mu tego zawodu i 
okrutnie zemściliby się na nim. Bank 
zaś rozpocząłby śledztwo, które pro- 
wadziłoby do niezawodnej katastrofy. 

Tego Lazard nei mógł dopuścić, 
musiał, musiał być koniecznie w Ban- 
ku o oznaczonej godzinie. 

Dan rzucił okiem na pozostałe pa- 
piery. Stanowiły one obfity materjał, 
na zasadzie którego Lazardowi nale- 
żało się nietylko ciężkie więzienie, 

ROKSKUGSBŁAZENOGPERZGNE PAUNRDBRASEOEDEA 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
„|. Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra” 
M instrumentów tylko gwarantowanej g 

i » 3 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

BIU% BGOC BAREDOÓE OB5E DRZE NKAE REKE KADEUNUGAS 

Mickiewicza 9, wejście 
Z ule Śniadeckich 1, D Y 8 
przyjmuje od g. 1—2 mamawama 

Órskie, Zamkowa 19. Soda- warsztat, 6 
ollux. licja $w. Piotra Kla-,Witebska Nr 7 m. 1. udziela Sekretarjat U. 

Mickiewicza 12, róg wera, 
Tatarskiej 9—215—8 od g. 4-6 p. p. 

W.7.P. 
ОСН 

48 

  

__’ 

Gabinet uchodcem 

Początek o godz. _4, 6, 8 

AO ВЕЛ p 

в LOKALE ! 
BE umo prosze we A) 

Przy ul. Mickiewicza 

wydaje się SKLEP 
Dowiedzieć się przy 
ul. Kasztanowej 2—12, 
od 9—12 rano. — —& 

Dwa pokoje 
SGiNGW zr gz * używalnością kuch- 

mal ni. osobnem wejściem 

ОНИ "więc "Gd 
kiuszerka Światowy 

dać można od godz. 
11-1 i od 3-7, 

р Zwierzyniec, Mila 8 2 
oraz Ciabinet Kosme- — 
a usuwa zZmar- 

szczki, piegi, w & dužy, e egancki, 
łupież; Koki Fe: k 

  

к Pokój może być z 
rzajki, wypadanie wło- meblami, lub bez, na 
sów. Mickiewicza 46. ul. Mickiewicza, z 
m. 6. — używalnością salonu. 

Oapowiedni dla leka- 
EEERISA  SWRZKE W UREME rza, lub innego solid- 
8 P ū 8 A i nego lokatora. Adres 

w adm. „Słowa*. —o0 

s OLIDNEMU  maj- 
Doświadczona O strowi na dogod 
nauczycielka poszu- nych warunkach Od- 
kuje posady do ma-stąpię lokal suterynę 

sRoroby skórne, we jątku. Posiada długo- na pracownię. Insta- Tamże do nabycia bu- 
moczo- letnią praktykę, oraz lacja, fundament dlaraki i marchew pa- 

poważne transmisja, referencje. motoru, i 
suszarnia, 

—0 

WAWAWAW 
AUPKO | SPRZEDAŻ 
AWWAUTAG 

z Rosji. 
Posiadam wykształce- FAhTykĘ mydła 
nie sześć klas gim-sprzedam. Mogę czę- 
nazjum, kursy i odpo- ściami. Oferty pisem- 
wiedne referencie. ne do adm. „Słowa* 
W . obecnej  chwilidla 5. R. —& 
znajduje się = z zk ot 
rodziną w bardzo 
krytycznych materjal- Samotnia 
nych warunkach, bez| murowany O 6 po- 
srodków do życia.| kojach z ogrodem, 
Ul. Tuskulańska 12] placu 400 sąż. kw. 

m. 4, Wilno. Ignacy] sprzed. dogodnie 
—o| Dom H.-K. „Za- Mienicki. „La 

cheta“ = Mickiewi- 

cza 1, tel. 9-03 _ 

nauczycielce 

Vie 

Poszukuję pracy 
dozorcy domu, lub na 
wyjazd pisarza pro- 
wentowego, ekonoma 
czy gajowego. Jestem 

  

  

  

.. 
Stenografji 

polskiej: biurowej, 
parlamentarnej, nie 
mieckiej, wyuczą |- 
stownie, tanio, jaknaj- 
dokładniej Instytut 
Stenograficzny  War- 
szawa, Krucza 26. 

£9Pr— 

АМУ dosprzeda- 
nia folwark po- 

łożony 30 klm. od 
Wilna, obszaru 26 ha, 
dobra gleba i wszyst- 
kie zabudowania Ce- 
na 20.000 zł. przy 
wpłacie 16.000 zi 
Zgł. Ajencja „Polkres“ 
Wilno, ul. Królewska 
3, tel. 17-80. 

lecz i szubienica. Najważniejsze doku- 
menty wsunął do kieszeni, a pozosta” 
łe poukładał w poprzednim porządku. 

Z fotela doleciało głębokie west“ 
chnienie. Był to pierwszy znak, że La- 
zard się zaczyną budzić. Dan zdjął 
słuchawkę z aparatu telefonicznego. 

— Scotland Yard, — poprosił. — 
Proszę połączyć mnie z gabinetem in- 
spektora Delbury. Dziękuję... Hallo... 
inspektor Delbury? Mówi „Widmo*. 
Tak -z mieszkania hrabiega Lazarda. 
Bardzo żałuję, że pan nie skorzystał 
ze wskazówek, które przesłałem w 
„zawiadomieniu Nr. 37%. Zresztą nie 
0 to chodzi. Widocznie nawet widma 
muszą się liczyć z możliwością niepo- 
wodzenia. Jutro rano dostanie pan 

„zawiadomienie Nr. 38*. Dowidzenia. 
Dan spojrzał przez ramię na nie- 

' ruchomą postać 'w fotelu. Usta Lazar: 
da otwarły się nawpół, na twarzy za- 
częły się zjawiać rumieńce, skamie- 

niałe rysy traciły zwolna swe naprę- 
ženie. | 

Działanie gazu już się skończyło. 
— Jeszcze trzydzieści sekund, — 

mruknął Dan. — Dosyć czasu jeśli 
szczęście nie zawiedzie mnie!_Szybko 
obejrzał się, by przekonać się, czy nie 
pozostawił śladów swej wizyty, potem 
otworzył drzwi, wyszedł na korytarz. 
Na korytarzu nie było żywej duszy. 
Gdzieś w odległym pokoju głucho stu- 
skała maszyna do pisania. Dan zamknął 
drzwi za sobą i cicho, na palcach 
zbiegł po miękkim dywanie. Na dole 
nasłuchiwał chwilę. W razie ukazania 
się kogoś ze służby, ubranie posłań- 
ca mogło być zbawienne dla niego. 
Ale w domu panował spokój zupełny. 
— Służba spała, a sekretarz zniknął. 
Może to on właśnie pisał na maszy- 
nie? Szczęście i tym razem nie zawiad 
ło Dana. Z bezcennemi dokumentami 
w kieszeni, dobiegł do składzika, nie- 
zauważony przez nikogo. 

—О. 

  

į 10.25, 

Kamienicę 
z 10 proc. czyste- 
go dochodu sprze- 
damy bardzo do- 
godnie. Kapitał po- 
trzebny do 

dolarów 
D, H.-K. „Zachęta' 
Mickiewicz * 1 
tel 9-05 =€ 

Kołnierz 
SKUNKSOWY — оКа- 
zyjnie do sprzedania. 
łynowa 21 m. 6. 

Oglądać od 2 po poł. 

j Folwark 3 
160 ha w pow. 
Lidzkim _sprzeda- 
my za 8000 dol. 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel, 152. _9Lvb-0 

Kartofie | 
jadalne w ilościach 
dowolnych, z dostawą 
do domu wzwyż od 
500 kg., po cenie 7 
gr: kilo, ma na 
sprzedaż maj. Ku 
prianiszki U. S B. 

ŻNE 
mavvava 
Lekcje śpiewu , solo- 
wego i dykcji. 
J k | seplenienie i 
QKdD „ wszelkie inne 
wady wymowy  USu- 
wam zupełnie. Lecze- 
nie prowadzę pod kie- 
runkiem p: p. lekarzy- 
neurologów Zapisy 
codzień z wyjątkiem 
niedziel i swiąt od g. 
11—12 1 га 3i pół, 
do 4i pół po połu- 
dniu, Sierakowskiego 
25 m. 3. Zofja Kozu- 
bowska.. 96bb—p 

DOBRA 
HIPOTEKA. Ulo- 
kujemy na dobry 
procent zaraz 5.000 
lub 6.000 dularów. 
Gwarancja wspa- 

niała 

D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewiczą ja 
tel. 9-05, - © 

  

  

Oszczędności 
przyjmujemy na 
oprocentowanie, 

zabezpieczone naj- 
pewniej hipotecz- 
nie, bądź wekslowo 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, GLbb-0 

stewne po cenie do 
omówienia. Ir formacji 

S. B. tel. 3-47 od g. 
9r. 2p. p., a zamó 
wienia przyjmuje m. 
Kuprjaniszki tel. 14-63 
(przez Porubanek) w ffjszelkie oszczędno- 
godz. 11 r.-2 p. p i ści lokujemy na 
od 5 p. p.—-8 wiecz. pierwszorzędne hipt- 

Ra =—lteki miejskie i ziem- 
skie. Ajencja  „Pol- 
kres* Wilno, Królew- 

SAG ska 3, tel. 17-80. — © 

ROŚLIKNE | Solidnie 
francuskie  nadeszło| |okuj jemy gotówkę 
SARA sę dł w każdej walucie 

‚ Zamko-| pod mocne gwa- 
wa 20-a, tel. 8-72. -7 rancje 

a 3 : m| D.H.-K' Z chęta, 

f. Wilenkin | $-ka Mickiewicza 2“ 
tel. 9-05. 6675—1 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska EKO ARIMA E BERZ I 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. ZGUBY 

OOO Fabryka i Skład | powresesumm 
gubioną książkę mebli: | 

jadalnie, sypialnie, Z wojskową, rocz- 
nik 1886, wyd. salony, gabinety, 

łóżka niklowane i przez P. K. U. Wilej- 

ka Powiat. oraz za- angielskie, kreden- 
sy, stoły,  szały | swiądczenie wydane 

biurka, i krzesła przez gminę Kozłow- 
dębowe i t. p. Do- | szczyznę k/Postaw, na 
godne warunki i |imię Józefa Leśnickie- 

go, unieważnia się. 

  
  

  

na raty. 
в 

    

Dalej wszystko poszto tatwo. Wyj- 
rzal przez otwarte okno na ulicę. Pu- 
sto byto i cichi. Za chwilę, Dan stał 
już na chodniku. 

W tej chwili dopiero zarjentował 
się jak bardzo ryzykował, przedsię- 
biorąc tę wyprawę. в 

Zamknął szybko okno i odszedł do 
domu, spokojnie kierując się w stronę 
Picadilli. 

W tym czasie, w domu przy Saint 
James street, hrabia Lazard obudził 
się w swym fotelu i ze zdziwieniem 
wpatrywał się w leżące na kolanach 
papiery. W oczach jego zwolna top- 
niały czerwona koła, głowa  ciążyła 
mu ołowiem. Ale po kilku minutach, 
bół zaczął mijać. Nagły zanik bólu 
zdziwił Lazarda. W ustach czuł dziw” 
ny smak, a w nozdrzach miał przykre 
łoskotanie. i 

Pozatem czuł się zupełnie dobrze. 
Hrabia zaniepokoił się, czy nie miał 
ataku serca, dawniej nie zdarzało się 
nigdy. Ale... Nagle przypomniał sobie 
chudą, bronzawą rękę, którą ujrzał ra” 
gle przed swym nosem, z jakimś dzi. * 
nym jprzedmioteń w palcach... 

Przez chwilę zdrętwiały czekał, że) 
nad uchem jego rozlegnie się ostry ro% 
"kaz nierusżania się z miejsca. Wie    

  

  
dział, że ręka ta była ręką Dana, p 
znałby ją wśród tysiąca innych. A 

Ale w pokoju nic nie mąciło ciszy: 
Lazard obejrzał się?... Nie, doprawd 
był bliski, szaleństwa: wszakże Da 
nież ył, został zabity! Tanci sam po 
wiedział to przed chwilą przez telefo 
mówił, że Dan nie żyje, 
zniszczone. W milczeniu wypił kie 
szek wina za zdrowie jubilera. Tan 
nie mógł się mylić, nie mógł skłam, 
Przecież nie pierwszy to raz zabi. 
Umiał odróżnić człowieka żywego | 
trupa. 

    

    

  

    

   

    
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 
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